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1. RAPOR ÖZETİ  
Uzaktan kontrollü su altı sistemleri, bir yarımada olan Türkiye için başta savunma 

sanayi olmak üzere arama-kurtarma, arkeolojik araştırma ve altyapı incelemelerine 

katkı sağlanması için önem taşımaktadır. Ülkemize bu alanda katkı sağlamayı 

hedefleyen Hydrotech ROV, 2018 yılında Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması’na katılmak üzere kurulmuştur. Bugüne kadar iki kez Teknofest İnsansız Su 

Altı Sistemleri Yarışması’nda dereceye girmeye hak kazanmıştır. 2018 yılında 

sıralamaya giren tek lise takımı olarak üniversiteler arasında altıncı olmuştur. 2019 

yılında ilk kez MATE (Marine Advanced Technology Education Center) tarafından 

düzenlenen ulusal yarışmaya katılmış ve dördüncü olmuştur. Ardından ikinci kez 

Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’na katılarak üçüncü olmuştur. Süreç 

boyunca kazanılan deneyim ve bilgiler neticesinde bu yıl da başarı elde edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Takımımız proje başlangıcından bu yana zaman çizelgesine sadık kalarak önemli 

ilerleme kaydetmiştir. Yapılan görev bölümü sayesinde aracın üretim süreci verimli 

bir şekilde işlemektedir. Ön Tasarım Raporu sonrasında yapılan değerlendirmeler 

sonrası Kritik Tasarım Raporu için birtakım değişikliklere gidilmiştir. Ancak büyük 

ölçüde ÖTR’ye sadık kalınmıştır. Değişiklikler araç iç ve dış tasarımlarında yapılmış 

olup “Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi” kısmında gerekçeleri açıklanmıştır.  

Ön Tasarım Raporu’nda yer alan tasarımda yapılan araştırmalar ve hesaplamalar 

sonucunda birtakım iyileştirmeler yapılmıştır. Çerçeve hacmi küçültülmüş ve 

kullanılacak malzemede değişime gidilmiştir. Aracın manevra kabiliyeti yüksek, az 

maliyetli, işlevsel ve özgün olması adına bu değişikler yapılmıştır. Tasarımın yarışma 

şartnamesinde belirtilen görevleri gerçekleştirebilecek kabiliyette olması temel 

hedeftir. Nihai tasarımın artı ve eksileri seçilme nedeniyle birlikte “Mekanik Tasarım” 

kısmında detaylandırılmıştır. Çerçeve, alt sistemleri bir arada tutan yapı olması 

nedeniyle tasarımı üzerine dikkatle çalışılmış ve en uygun tasarımın seçilmesinde 

mekanik ve tasarım ekibi birlikte çalışmıştır. 

Sızdırmazlık takımın en çok üzerinde durduğu noktalardandır. Her sene üzerine 

koyarak sürdürülebilir ve akılcı çözüm bulmak için çalışılmaktadır. Geçen sene 

edindiğimiz deneyim sonucu, tasarlanan son kapağın işlevsel olduğu görülmüştür. 

Önceden tek yönlü olarak kullanılan kapağın, sızdırmaz tüpün iki kısmında da 

kullanılmasına karar verilmiştir. Böylece kullanışlı olmayan silikon ve hızlı yapıştırıcı 

çözümlerine bağlı kalınmamıştır. 

Aracın elektronik tasarımı tamamlanmıştır. Aracın ana kontrolcüsü Raspberry pi 

kartıdır. Raspberry pi kontrol istasyonu ve araç arasındaki haberleşme, görüntü 

aktarımı gibi işlemleri gerçekleştirirken; Pixhawk motorlara gerekli sinyalleri 

göndermektedir. Bu iki kart UART üzerinden iletişim kurmaktadır. Kontrol bilgisayarı 

ve araç arasındaki haberleşme Mavlink protokolüyle sağlanmaktadır.  

Sualtı aracının manipülatör sisteminde pnömatik sistem tercih edilecektir. Bu sistem 

kompresörden gelen sıkıştırılmış havayı mekanik harekete çevirmekte böylelikle kolun 

hareketini sağlamaktadır. Tasarlanan pnömatik sistem hem yatay hem de dikey 

konumda hareket ederek objelerin kavramasını sağlamaktadır. 

 

Az maliyetli bir araç üretmek takımın önemsediği bir husustur. Var olan malzemeleri 

değerlendirerek dikkatli harcamalar yapılmıştır. Alınacak malzemeler kaliteli ve uzun 

süre kullanıma uygun olarak seçilmekte ve uzun vadede tasarruf edilmektedir. Sanayi 

esnafından destek alarak normalden daha uygun olarak ürünlerin üretimi 
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gerçekleştirilmektedir. Nun Okulları’nın sağladığı atölye imkânıyla 3D baskı ürünlere 

bütçe ayrılmamıştır. Teknofest 2019’da kazanılan ödülün bir miktarı alınması gereken 

malzemeler için gerekli bütçeye ayrılmıştır.  

Çalışmalar sürecinde kişisel hijyen ve güvenlik ön planda tutularak raporda yer verilen 

zaman çizelgesine uyularak süreç titizlikle devam etmektedir. Özetle, Hydrotech ROV 

Kritik Tasarım Aşamasını geçmeye hazırdır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Ekibimiz Nisan 2018’de Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına 

katılmak üzere NCT ekibi olarak yedi kişi ile kurulmuştur. Ön Tasarım 

Raporunda belirtildiği üzere küçülmeye giderek 4 takım üyesi ve 1 danışman 

ile çalışmalarına devam etmektedir.  Hydrotech ROV ekibinin tüm üyeleri Özel 

Nun Anadolu Lisesi’nin onuncu sınıf öğrencileridir. Takım üyeleri:  

 

Elanur Turan (Takım Kaptanı): Araç gövdesini tasarlamak, elektronik 

ekipmanın gövdeye düzenli yerleştirilmesini sağlamak amacıyla iç sistem 

geliştirmek ve takım içi iletişimi sağlamaktan sorumludur. 

Ruveyda Kayır: Kullanılacak elektronik ekipmanların belirlenmesi, şemaya 

aktarılması ve robotik kol sisteminin tasarlanmasından sorumludur.  

Serra Balkan: Aracın mekanik hesaplamalarını yapmak, test düzeneklerini 

kurmak ve tasarlanan araç parçalarını üretmekten sorumludur. 

Zeynep Esra Eryılmaz: Araç ile kontrol istasyonu arasındaki haberleşmeyi 

sağlamak, kullanılacak yazılımları ayarlamak ve elektronik ekipmanları kalibre 

etmekten sorumludur. 

Yunus Kaş (Danışman): Nun Okulları’nda Tasarım Öğretmeni olarak 

çalışmaktadır. Ekibin doğru kararlar almasına yardımcı olmak, teknik 

konularda yol göstermek ve gereken izinleri almaktan sorumludur.  

HYDROTECH
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Kayır   
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10. Sınıf
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Kaptanı
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Şekil 1. Organizasyon ve Görev Şeması 



 
 

6 
 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  
Takım organizasyonu yukarıda bulunan şemadaki gibidir. Takım, su altı 

aracının araştırma ve inşa süreçlerinde işlerin daha sistematik bir şekilde 

işleyebilmesi için yazılım, elektrik-elektronik, mekanik-yapı ve tasarım-

modelleme olarak dört bölüme ayrılmıştır. Böylece kendi ilgi ve sorumluluk 

alanlarında derin araştırma yapabilen takım üyeleri, işlenen sürece daha hâkim 

olmaktadır. Haftalık toplantılarda robotun yapım sürecine dair ortak kararlar 

alınmakta ve hedefe bağlı bir şekilde güncel görevlendirmeler yapılmaktadır. 

Üyeler birbirleriyle haberleşme içerisinde çalışmalarını sürdürmeye özen 

göstermektedir. Ortaya çıkan problemlere çözüm odaklı yaklaşarak, zaman 

çizelgesine bağlı kalınmaktadır.   

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
 

3.1. Ön Tasarım Raporunun Değerlendirilmesi 

 

Ön tasarım rapor sonuçlarının açıklanmasının ardından raporun öz 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Böylece zayıf kalınan yerler ve eksiklikler 

saptanmış, üzerlerine çalışılmıştır. Sürecin ilerleyişi Ön Tasarım Raporundan 

hareketle şekillenmiştir. Ön Tasarım Raporunda planlanan basamakların önem 

kısmına uyulurken, pandemi dolayısıyla bazı kilometre taşlarında gecikmeler 

yaşanmıştır. Sürecin isleyişinin aksamaması için çevrimiçi platformlar 

üzerinden düzenli toplantılar gerçekleştirilmiştir. Birtakım iyileştirmeler 

dışında Ön Tasarım Raporu’na bağlı kalınmıştır. Kullanılması planlanan 

motorların ülke içinden temin edilebilen bir muadiliyle değiştirilmesine karar 

verilmiştir. Yazılımda değişime gidilmemiştir. Tasarımda ufak çaplı 

değişiklikler yapılmıştır. Ön Tasarım Raporundan sonra yapılan değişiklikler 

aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

 

3.2. Mekanik Değişiklikler 

Çerçeve: Aracın boyutlarında küçülmeye gidilip gidilmemesi gerektiği 

hususunda yapılan çalışmada, sızdırmaz tüp ve pnömatik kol arasında fazlaca 

boşluk kaldığı fark edilmiştir. Alanı daha işlevsel kullanmak ve aracı minimize 

etmek için çerçeve tasarımı değiştirilmiştir. Bütüncül çerçeve yerini daha 

boşluklu yan ve pnömatik kolun montesi için yeterli alt levhalara bırakmıştır. 

Motorların konumlandığı iki yatay üst plaka ise aynı kalmıştır. Hacmin 

azalması nedeniyle kullanılan malzemede de değişikliğe gidilmiş ve yoğunluğu 

1.20g/cm^3 olan PVC yerine 0.96g/cm^3 olan HDPE maddesi tercih edilmiştir. 

Ray: Ön Tasarım Raporunda bahsedilmeyen iç sistem düzenleyici ray, 

elektronik sistemin ve çerçevenin nihai halini almasıyla birlikte tasarlanmıştır. 

Tasarlanan ray, sızdırmaz silindirin ortasına denk gelen yatay düzlem ve iki 

ucuna bağlı yuvarlaklardan oluşmaktadır. Sızdırmaz kapakla bağlantısı gijon 

ile yapılacak olan ray elektroniği düzenlemiştir.  
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Kelepçe: Önceden kelepçe kullanılarak aracın üst kısmına yakın konumlanan 

sızdırmaz tüp, kelepçenin gijon yardımıyla ortaya çekilmesiyle beraber 

gövdenin ortasına taşınmıştır. 

Manipülatör: Önceki senelerde edindiğimiz tecrübelerde, pnömatik sistemde 

döner silindir kullanıldığında aracın ağırlığının artmasından dolayı araç yukarı 

çıkarken zorluk çekmiştir. Bu yüzden döner silindirin kullanılmamasına karar 

verilmiştir. Fakat objelerin teknik çizimleri henüz takımlara ulaşmamasından 

dolayı bu ekipmana gereksinim olup olmamasına tam karar verilmemiştir. Bu 

nedenle her iki sistem üzerine de çalışılmaktadır. 

3.3. Elektronik Değişiklikler 

Ön Tasarım Rapor’unda belirtilen sistem ve malzemelere sadık kalınarak genel 

itibariyle değişiklik yapılmamıştır. Yalnızca Türkiye menşeli ürün kullanımı 

tercih edilmek istendiğinden dolayı BlueRobotics T100 iticileri kullanımı 

yerine Deringezen marka 6 adet motor kullanılmıştır. 

 

3.4. Yazılım Değişiklikleri 

Ön Tasarım Raporu’na sadık kalınmış, herhangi değişime gidilmemiş, 

planlanan sistem kontrol edilmiştir. 

 

3.5. ÖTR ve KTR Bütçe Karşılaştırması 

Ön Tasarım Raporunda takımda hali hazırda mevcut olan itici ve ESClerin 

kullanılacağı belirtilmesine karşın, 6 adet itici ve ESC alınmıştır. Bunun 

haricinde tahmini olarak yazılan alüminyum ücreti 170₺, PVC yerine HDPE 

kullanımı da 75₺ artışa neden olmuştur. Böylece bütçenin yaklaşık 1600,00₺ 

üzerine çıkılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Pnömatik Sistem Tasarımı 
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Şekil 3. Elektronik Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

 

 

 

 

 

 

Aracın tasarımına başlamadan önce 

sürecin planlı ilerlemesi için tasarım 

basamakları belirlenmiştir. Yandaki şema 

doğrultusunda ön tasarım raporu sonrası 

ilerleme kaydedilmiştir. Zaman 

planlamasına uyularak, beşinci basamakta 

belirtilen üretim aşamasına gelinmiştir. 

Pandemi sebebiyle üçüncü basamakta 

yapılması planlanan prototip 

üretilememiştir. Modelleme sonrası direkt 

üretim aşamasına geçilmesine karşın 

birtakım sorunların oluşabileceği ön 

görülmüştür. Bu nedenle aracın üretimden 

sonrası detaylı değerlendirme ve testlere tabi tutulması planlanmıştır. Yapılan 

test, analiz ve değerlendirmeler sonucunda aracın eksikleri görülerek 

iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır.  

Ön Tasarım raporunda yer verilen araç tasarımının prototipinin yapılamaması 

hataları görme ihtimalini kaldırmıştır. Gerekli revizenin yapılabilmesi için daha 

fazla araştırma yapılmış ve yapılan modelleme geliştirilmiştir. Genel hatlarıyla 

Şekil 4. İlk Tasarım 

Şekil 5. Son Tasarım 
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aracın boyutlarında değişime gidilmemiş, çerçeve sabit tutulmuştur. Birtakım 

ekipmanların konumlandırılması değiştirilmiş ve iç sistemi düzenleyici ray 

tasarımı yapılmıştır. Yatay motorlar önceki araçlarda üst kısımda bulunurken, 

bu tasarımda tüm motorlar aynı düzleme konumlandırılmıştır. Sızdırmaz tüp de 

benzer olarak çerçevenin üst kısmından orta noktasına taşınmıştır. Böylece 

çerçevenin sağladığı hacim verimli kullanılarak bütüncül bir araç üretilmesi 

amaçlanmıştır. Elektronik ekipmanların sızdırmaz tüp içinde düzenli durması 

adına ray modellenmiştir. Ön Tasarım Raporu’nda tasarımı bulunmayan ray, 

önceki aracımızda edinilen tecrübeyle şekillenmiştir. Bu sayede sızdırmaz tüp 

içerisinde minimum yer kaplayan ve düzeni sağlayan bir ray tasarıma dâhil 

edilmiştir. 

Aracın final tasarımı takım tarafından onaylanarak üretim aşmasına geçilmiştir. 

Final tasarımının seçilmesi noktasında ön tasarım raporunda izlenen adımların 

kontrol edilip, parça bazlı yapılan araştırmalar yol gösterici olmuştur. Bir 

önceki tasarıma kıyasla var olan alan işlevsel kullanılmış ve elektronik 

ekipmanlara müdahale edilmesi kolaylaşmıştır. Final tasarımı, ilk tasarımdan 

görünüş itibariyle farklı değildir. Parçaların tasarımında özgün olunmaya 

çalışılıp, ihtiyacın özelinde parçalar modellenip, üretilmiştir. 

Araç mekanik olarak aşağıda açıklaması verilen 6 parçadan oluşmaktadır. 

Bunlar sırasıyla; çerçeve, sızdırmaz tüp, kelepçe, iticiler, bağlantı ekipmanları 

ve manipülatördür. 

4.2.1.1. Çerçeve 

Çerçeve, aracın tüm parçalarını bir 

arada tutup, ekipmanları darbeden 

koruması için tasarlanmıştır. 

Çerçeveye monteli yatay eksende 3 

adet yüzey bulunmaktadır. Bu 

yüzeylerden üst kısımda bulunanlara 

tüpü çerçeveye sabitlemek için 

kullanılan kelepçe sistemi ve 45 

derece açıyla konumlandırılan 4 adet 

dikey motor montelenmektedir. 

Çerçevenin zeminini oluşturan yatay düzey, manipülatörün montelendiği yüzey 

olup aracın havuz zeminine rahatlıkla konumlandırılmasını elverişli hale 

getirmektedir. Dikeyde bulunan 2 yan levha yatayda bulunan 2 adet motorun 

monteleneceği düzlem olmakla birlikte, sızdırmaz tüpün dış ortamla temasını 

keserek darbeye karşı koruma sağlamaktadır. 

Aracın taşıması gereken objeler olduğundan pozitif yüzerliliğe sahip olmasına 

karar verildi. Bu nedenle araç üzerine etki eden kaldırma kuvvetinin yer çekimi 

kuvvetinden bir miktar fazla olması gerekmektedir. Gereken dengeyi sağlamak 

adına simetrik tasarımlı dikdörtgensel çerçeve modellenmiştir. Simetrik 

dikdörtgensel yapı tercih edilmesiyle aracın kontrolü kolaylaşmış ve araç 

üzerine etki eden kuvvetler istenen dengede tutulmuştur.  Tasarlanan çerçevede 

açılan boşluklar aracın hacmini ve ağırlığını azaltmıştır. 

Modellenen çerçevenin hacmi olabildiğince işlevsel kullanılmıştır. Böylece 

düşük hacim ve kütleye sahip olan araç daha hızlı hareket edebileceğinden 

görevler kısa sürede tamamlanacaktır.  Tek kamera kullanılmasından dolayı 

Şekil 6. Çerçeve 
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kameranın hem önünü hem de manipülatörü görebileceği bir çerçeve tasarımı 

yapılmıştır. Aracın manevra kabiliyetini yükseltmek amacıyla iticiler çerçeveye 

vektörel şekilde konumlandırılmıştır.  Böylece araç 6 eksende hareket 

edebilmektedir. 

 

4.2.1.2. Sızdırmaz Tüp 

Elektronik ekipmanların 

konumlandırıldığı kısımdır. Donanım 

ekipmanlarını muhafaza ettiğinden 

dolayı tüpün sızdırmazlığı önemlidir. 

Sızdırmazlığın yanı sıra tüpün iç 

düzeninin olması gerekmektedir. 

Problem yaşandığı taktirde ekipmana 

ulaşımı kolaylaştırmakta ve zarar görmelerini engellemektedir. Kamerayı da 

içinde bulundurması nedeniyle, geniş açılı görüş sağlayan ön kapak 

kullanılması gerekmektedir. Çok fonksiyonlu tüpün yukarıda belirtilen 

gerekliliklerini karşılaması için sistemler tasarlanmıştır. Bunlar: 

Sızdırmaz Boru: 

Elektronik donanımı içerisinde 

bulunduran, ekipmanların su ile temasını 

kesen sızdırmaz tüp sisteminin ana 

parçasıdır. Belirtilen diğer sistemlerin bir 

araya geldiği noktadır. Sıvı basıncı göz 

önüne alınarak silindirik bir tasarım 

yapılmıştır. 

Sızdırmaz Kapak 

Problem yaşanması durumunda hızlı 

açılabilen, sızdırmazlık sağlayan ve uzun 

ömürlü bir çözüm olarak Şekil 8.’de 

belirtilen kapaklar tasarlanmıştır. Kapakta 

art arda o-ringlerin sabitlenmesi için iki 

adet kanal açılmıştır. O-ringlerin 

bulunduğu kısım gövdenin içine 

geçmekte ve sızdırmaz boruyla 

bütünlük sağlamaktadır. Böylece arada 

boşluk kalmamakta ve o-ringin sağladığı sıkıştırma ile su sızmamaktadır. Bir 

önceki araçta tek taraflı yapılan kapak, içeride sıkışan hava basıncıyla zamanla 

geriye itilmiştir. Bu nedenle bir miktar su sızması gözlenmiştir. Sorunu ortadan 

kaldırmak amacıyla sızdırmaz tüpün iki ucu için de kapak tasarlanmıştır. Farklı 

kullanım amaçları olması nedeniyle kapakların tasarımı birbirinden farklıdır. 

Arka kapak, kabloların çıkışını sağlaması nedeniyle kablolara göre delikler 

bulundurmaktadır. Kablo çıkışları pirinç rakorlarla sağlanmakta ve kablo 

çıkışından su sızmasının önüne geçilmektedir. Ön kapağın iki ucunda da 

açıklık bulunmaktadır. Kapağın sızdırmaz tüp dışında kalan çıkıntısına bir oluk 

açılarak kubbe şeklindeki pleksi kapak sabitlenmiştir. Böylelikle kamera için 

geniş açıya sahip, kolay açılabilen sızdırmaz bir kapak elde edilmektedir. 

Şekil 7. Sızdırmaz Tüp 

Şekil 8. Sızdırmaz Boru 

Şekil 8. Sızdırmaz Ön - Arka Kapak 
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Alüminyum kapak ve pleksi bağlantısı epoksi ile sağlanmakta ve olası su 

sızıntısı engellenmektedir. 

Ray: 

Tasarlanan ray sistemi, aracın içinde bulunan 

elektroniğin düzenli ve sağlam bir şekilde 

konumlanmasını sağlamaktadır. Ray sayesinde 

elektronik devrede herhangi bir sorunla 

karşılaşıldığında kolayca çıkarılarak müdahale 

edilebilir ve tekrardan pratik bir şekilde yerine 

yerleştirilebilir. Daha önceki tecrübelerimizden 

hareketle gövdenin içindeki elektronikte problem yaşandığında müdahale 

edilmesi oldukça zor olmuştur. Bu nedenle istenildiği zaman kolayca müdahale 

edilebilecek pratik bir sistem tasarlanmıştır.   

Sızdırmaz tüpün içine yerleştirilen ray 

sistemi, var olan hacmi işlevsel 

kullanmaya yaramaktadır. İki yuvarlak 

ayak ve yatay plakadan oluşan ray, daire 

formundaki ayaklar sayesinde tüp 

içerisinde hareket etmemektedir. 

Kabloların düzenli ve rahat şekilde 

tüpün içine girebilmesi için arka ayak 

boşluklu tasarlanmıştır. Ön ayak ise 

olabildiğinde boşluklu tasarlanmış olup kamera için geniş alan oluşturulmuştur. 

Elektroniğin montelendiği yatay plaka ekipmanlar arası kablo geçişini 

kolaylaştıran boşluklu yapıya sahiptir. Silindirik rayın tüp içerisinde dönmesini 

engellemek için gijon yardımıyla sızdırmaz kapağa sabitlenmesi planlanmıştır. 

4.2.1.3. Kelepçe 

Kelepçeler içi boş iki yarım daire şeklinde tasarlanmıştır. 

Bir araya geldiklerinde ise çember elde edilmekte ve 

silindirik tüpü kavramaktadır. Sızdırmaz tüp sisteminin 

çerçeveyle olan bağlantısını gijon yardımıyla 

sağlamaktadır. Tüpü kavrayan kelepçeler bir gijon ile 

çerçevenin üst yatay düzlemlerine takılmaktadır. 

Kelepçeler bağlantı ekipmanıyla tüpün çerçeve içindeki 

konumunu değiştirme imkânı sağlamaktadır. Somun ve 

cıvata ile kolaylıkla monte edilebilmektedir. 

4.2.1.4. İticiler   

Hazır ürünlerin güç ve sızdırmazlık açısından daha verimli 

olması nedeniyle motorlar tarafımızca üretilmemekte ve 

satın alınmaktadır.  Türk menşeli olmasına özen gösterilip 

Deringezen firmasına ait iticiler satın alınmıştır. 

 

 

Şekil 9. Ray 

Şekil 10. Rayın Yandan Görünümü 

Şekil 11. Kelepçe 

Şekil 12. İtici 
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4.2.1.5.           Bağlantı Ekipmanları  

 Cıvata- somun 

 Vida 

 L bağlantı 

 Gijon 

 Epoksi 

 Rakor

Somun, cıvata, vida, gijon ve l bağlantı su içindeki şartlar göz önüne alınarak 

paslanmaz malzemeden tercih edilmiştir. Parçaların birbirleriyle olan 

bağlantıları cıvata-somun ve vida ile 

sağlanırken, L bağlantı ile çerçeve 

birleştirilmektedir. Epoksi, sızdırmaz ön 

kapağın pleksi kubbe kapakla olan bağlantısını 

sağlamaktadır. Rakorlar kabloların arka kapakta 

bulunup, kabloların araç içine sızma olmadan 

girmesini sağlamaktadır. 

 

 

4.2.1.6. Manipülatör 

Manipülatör yapımında kullanılabilecek üç farklı yöntem belirlenmiştir. Bu 

sistemler pnömatik, hidrolik ve motorlu çark sistemleridir. Takım olarak 

yapılan istişare sonucunda pnömatik sisteminin kullanımına karar verilmiştir. 

Pnömatik sistemlerde sistem strok gücünü tamamlamaya çalıştığı için 

havuzdaki cisimleri daha sıkı ve sağlam tutar. Bu nedenle kolun cisimleri ağır 

olsa dahi düşürme ihtimali azdır. Pnömatik sistem, hidrolik sistem ile 

karşılaştırıldığında kullanılacak devre elemanları daha ucuz ve sistem için 

gerekli olan akışkana (basınçlı hava) ulaşımı daha kolaydır. Ayrıca pnömatik 

sistemlerin sıcaklığa karşı dayanıklılığı yüksek, yanma ve patlama tehlikesi ise 

daha düşüktür. Çarklı sistemler ile karşılaştırdığımızda ise çarklı sistemlerde 

kolun açılıp kapanmasının süresinin vakit kaybettirmesi veya dişlilerin kolay 

bir şekilde kırılması nedeniyle çark sistemi kullanılmamaktadır. Bu gibi 

nedenlerden dolayı yapılması planlanan araçta pnömatik sistem kullanılmasına 

karar verilmiştir. 

Pnömatik sistemde kolun farklı şekilde duran 

objeleri rahat bir şekilde tutabilmesi için iki 

farklı ürün birleştirilmiştir. Kolun objeleri 

hem yatay bir şekilde hem de dikey bir 

şekilde tutabilmesi için döner silindir 

mekanizması kullanılmıştır. Bu sayede kol 

90o derece açıyla kendi etrafında 

dönebilmektedir. Aracın ağırlığını etkileyen 

bu mekanizmanın objelerin boyutlarının 

yayınlanmasının ardından kullanıp 

kullanılmamasına kesin karar verilecektir. 

Kolun açılır kapanır bir şekilde objeleri tutabilmesi için de ayrıca 180o açılı bir 

tutucu tercih edilmiştir. Dışarıdan temin edilen bu tutucunun uçları çok kısa 

olduğundan dolayı (objeleri tutabilmek için yeterli değil) takım tasarımcısı 

tarafından cisimleri daha rahat tutabilmesi için büyük bir gripper tasarlanmıştır. 

Şekil 13. Bağlantı Ekipmanları 

Şekil 14. Kol Tasarımı 
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Tutucunun yüzeyinde sürtünmeyi arttırmak amacıyla pürüzlü bir yüzey 

oluşturulmuş ve kauçuk kullanılmıştır.  Bu sayede objelerin manipülatöre 

tutunması daha kolay hale gelmektedir.  

Pnömatik sistemde tutucu ve döner silindirin 

kontrolü için iki ayrı yön kontrol valfi 

kullanılmıştır. Bir tanesinde el kumandalı valf 

diğerinde ise kol kumandalı valf 

kullanılmıştır.  El kumandalı valfe basıp geri 

çekmek tutucunun açılıp kapanmasını 

sağlamaktadır. Kullanılan valf 5 yollu 3 

konumlu olmasından dolayı tutucu adım adım 

açılıp kapanmaktadır. Bu da yarışma 

esnasında objelerin kol tarafından tutulamama ihtimalini azaltmaktadır. Kol 

kumandalı valfte ise ileri geri ittirilerek döner mekanizmanın 90o açı ile 

döndürülmesi sağlanmaktadır. İki valfin de aynı anda çalıştırılması 

mümkündür. Valfin 5. ve 3. çıkışlarına birer tane susturucu takılmaktadır. Daha 

önceki testlerde plastik susturucular tercih edilmiş fakat bu susturucuların 

testler sırasında en ufak darbede kolaylıkla kırıldığı fark edildikten sonra pirinç 

susturucuların kullanılmasına karar verilmiştir. Tüm bu sistemi birbirine 

bağlamak ve sisteme gerekli olan hava akışını sağlamak için 4x6 mm genişliği 

olan yaklaşık 30 metre uzunluğunda poliüretan hortum kullanılmaktadır.   

Pnömatik sistemlerde akışkan cinsi olan hava, 9L 

hava kompresörü ile temin edilmektedir. 

Kompresörün üzerindeki şalter sayesinde tek bir 

düğme ile kompresör üzerindeki hava akışı 

kesilebilmekte, regülatör ile de istenilen bara 

ayarlanabilmektedir (Güvenlik nedeniyle sistem 

maksimum 3 bara ayarlanmasına karar 

verilmiştir.).  Ayrıca her kullanımdan sonra 

patlama ve paslanma riskine karşı su tahliye 

vanasından suyun dışarı atılması gerekmektedir. 

Kompresör dışında sistemde kullanılan tüm devre 

elemanları Kinetic Şirketi tarafından 

karşılanmıştır. 

 

4.2.2. Malzemeler 

 

4.2.2.1. HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) 

Su altı; korozyon ve paslanmanın gerçekleştiği bir 

ortamdır. Araç parçalarının kullanım ömrünü 

arttırmak için bu etkenlerin etkisinin en aza 

indirildiği malzemelerin kullanılması gerekir. Ayrıca 

su yoğunluğu da dikkate alınmalıdır. Yüzerlik ve 

batma için maddenin yoğunluğunun doğru aralıkta 

olması gerekir. Sudan daha yoğun bir madde 

kullanıldığında yüzdürücü malzemeler; sudan daha 

az yoğun bir madde kullanıldığında batırmak için 

Şekil 16. Kompresör 

Şekil 15. 5/3 Valf 

Şekil 17. HDPE 
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ağırlık eklemek gerekmektedir.  Tüm bunlar göze alındığında HDPE 

maddesinin aracın çerçevesinde kullanılabileceğine karar verilmiştir. Çünkü 

yoğunluğu (0.97g/cm^3) suyun yoğunluğuna yakındır ve bir miktar azdır. 

Suyun altında neredeyse ağırlıksız olması sebebiyle, aracın hızını 

arttırmaktadır. Ayrıca darbe dayanımı yüksek, minimum maliyetli ve işlenmesi 

kolay bir plastik türüdür. Gemi yapımında sıklıkla kullanılmasıyla birlikte, 

çevreye zararlı toksik madde içermemektedir.  Su araçları piyasasında 

kullanılmasının yanı sıra yaptığımız testler ve tecrübelerimiz neticesinde 

HDPE’nin fazla dezavantaj sağlamadığı belirlenmiştir. Böylece çerçevenin 

tamamının üretimi için HDPE seçilmiştir. 

4.2.2.2. Pleksi  

Pleksi, aracın elektronik aksanın konumlandırılacağı 

plastik tüpün ve kubbe şeklindeki kapağın imalatı için 

kullanılmıştır. İçerisinde elektronik donanımı 

bulunduracak tüpün sızdırmaz olması önceliklidir. Bu 

nedenle sızdırmazlık elamanlarıyla birleşimi kolay olan 

bir madde tercih edilmiştir. Önceki tecrübeler sayesinde 

işlemesinin kolay ve düşük maliyetli olduğu 

bilinmektedir. Ayrıca uygun özellikteki pleksi su altı 

basıncına dayanıklı bir malzemedir. Böylelikle su altında olabildiğince derine 

inip, aracın verimini arttırmaktadır. Tasarlanan tüpün ön kısmında kullanılan 

pleksi kubbe bölümüne kamera konumlandırılmıştır. Görevler göz önünde 

bulundurulduğunda kameranın olabildiğince temiz bir görüntü alması 

gerekmektedir. Aracın içerisindeki elektronik donanımın kolaylıkla 

gözlenebilmesi için de şeffaflık önemli özelliktir. Bahsi geçen teknik özellikleri 

karşılayan pleksi estetik görünümüyle de avantaj sağlamaktadır. 

4.2.2.3. PLA 

Sızdırmaz tüpün çerçeveye sabitlenmesi için kelepçeler 

tasarlanmıştır. Tüpün yeri, aracın ağırlık merkezine ve 

kamera konumuna göre kolaylıkla değiştirilebilir 

olmalıdır. Bu nedenle kelepçelerin esnek olması ve 

darbeye dayanıklı olması gerekmektedir. Bu nedenle 

işlenmesi 3B baskı ile yapılabilen PLA maddesinin 

kelepçe, tutucu ve ray sistemi için kullanımına karar 

verilmiştir. 

4.2.2.4. Strafor 

Aracın yüzdürücü ihtiyacı strafor köpük ile sağlanmaktadır. Maliyeti azdır ve 

elde kolaylıkla işlenebilmektedir. Yüzdürme performansı yüksektir ve hafiftir. 

4.2.2.5. Alüminyum  

Tüpün sızdırmaz kapaklarının alüminyumdan yapılmasına karar 

verilmiştir. Aynı işlem plastik bir malzeme ile de yapılabilirdi. 

Fakat alüminyum dayanıklı olmasıyla birlikte ağır bir malzeme 

olmasından dolayı ağırlık ihtiyacının bir kısmı buradan 

karşılanmıştır. 

Şekil 18. Pleksi Boru 

Şekil 19. PLA 

Şekil 20. Alüminyum 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 

Çerçeve 

Çerçeve üretiminde HDPE malzemesi kullanımı planlandığından CNC kesim 

yapılmasına karar verilmiştir. Bu malzeme CNC router yöntemi ile hatasız, 

uygun maliyetli ve hızlı bir şekilde imal edilebilmektedir. İki boyutlu kesimin 

daha az maliyetli olması nedeniyle kenarları sivri kalan çerçeve parçaları elle 

zımparalanmaktadır. 

Sızdırmaz Tüp 

Hazır silindir boru olarak satılan pleksinin istenilen boyutta kesilmesi için lazer 

kesim makinesi kullanılmaktadır. 

Kelepçe  

Esnek ve darbe dayanımına sahip olması gereken kelepçelerin 3B yazıcı ile 

üretilmesi planlanmıştır. Daha az maliyetli olması ile prototipinin kolay 

yapılabilir olması açısından tercih edilen bir üretim şekli olmuştur.  

   Sızdırmaz Kapak 

CNC Talaşlı imalat yapılmakta ve CNC Torna makinesi kullanılmaktadır. 

Rakor girişlerinin yapılması için kılavuz ucu bulunan matkap kullanılmaktadır.  

Tutucu 

Uygun maliyetli ve dayanıklı olması istenen tutucunun 3B Yazıcı kullanılarak 

üretilmesi planlanmaktadır.  

Motorlar 

Yüksek kalitede manevra kabiliyeti ve hız hedeflendiğinden motorlar 

koruyucularla birlikte hazır olarak temin edilmektedir. 

Ray 

Monte deliklerinin açılabileceği dayanıklı bir malzemeden yapılması 

kararlaştırılan rayın hafif ve sağlam olması için 3B yazıcı ile üretilmesi 

kararlaştırılmıştır. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

Aracın Boyutları 

Aracın Boyu (x) 34.4 cm 

Aracın Eni (y) 35.5 cm 

Aracın Yüksekliği (z) 21.3 cm 

Aracın En Uzun Ayrıtı (t) 49.4 cm 

 Üst Levhanın Genişliği (r ) 8.5 cm 

Tüpün Çapı (w) 13 cm 

Tüpün Üst Levhadan Uzaklığı (f)  4.2 cm 

Et Kalınlığı (g) 0.8 cm 

Aracın Ağırlığı 9.5 kg 

  

 

 

 

 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Araç içerisinde ana kontrolcü olarak 

Raspberry Pi 3B kullanılacaktır. Bu ürünün 

tercih edilmesinin sebebi USB girişleri, 

Ethernet portu, hızlı işlemci gücü ve 

Pixhawk ile kullanılabilir olmasıdır. 

Raspberry Pi, canlı görüntü aktarımını ve 

Pixhawk’ın kontrol istasyonu ile olan 

iletişimini ethernet üzerinden 

sağlamaktadır. 

 

Pixhawk açık kaynak kodlu STM32 mikro denetleyicisine sahip, ArduPilot 

tabanlı bir kontrol kartıdır. Raspberry Pi bir otopilot kartı olan Pixhawk ile 

Tablo 1. Fiziksel Özellikler 

 

Şekil 21. Aracın Önden Görünümü 

Şekil 22. Aracın Üstten Görünümü 

Şekil 23. Pixhawk 
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UART üzerinden seri olarak olarak haberleşmektedir. Pixhawk, aracın motor 

kontrolünü sağlamaktadır. Ayrıca içinde barındırdığı jiroskop ve ivmeölçer 

sensörleri sayesinde motorlar için kendi PID kontrolü ile aracın 

stabilizasyonunu sağlayabilmektedir. 

 

 

 

Araç içerisinde bulunan alt sistemlerin besleme gerilimleri birbirinden farklı 

değerler göstermektedir. Bu değerler 5 ila 12 V arasında değişmektedir. 

Yarışma tarafından sağlanan 220V AC güç, istasyonda 12V DC güce 

dönüştürülecektir. Elektronik kartlar için gerekli olan 5V gerilim değerini 

sağlamak için araç içerisinde ayriyeten bir voltaj düşürücü kullanılmıştır. 

Araca gelen elektriği tüm elektronik donanıma dağıtmak amacıyla iki adet güç 

ayırma devresi kullanılmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 24. Güç İhtiyaçları 
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Aracın kontrolü için görüntünün 

kontrol istasyonuna yeterli kalitede 

aktarılması önemlidir. Bu sebeple 

yüksek çözünürlükte (1080p) bir 

USB kamera kullanılacaktır. USB 

kamera Raspberry Pi üzerinden 

UDP bağlantısı ile görüntü 

aktarımını sağlamaktadır. Video 

akışı QGroundControl arayüzünden 

anlık olarak görüntülenecektir. 

 

Motor seçiminde Deringezen firmasına ait 

altı adet su geçirmez motor tercih 

edilmiştir. Motorları sürmek için her biri 

30A altı adet ESC (Elektronik Hız Devresi) 

kullanılmaktadır. Motor sürücüler 

Pixhawk’ın motor pinlerine bağlanarak 

gönderilen komutlara göre uygun PWM 

değerlerini motorlara iletilmektedir. 

 

 

 

Teknik Özellikler 

Voltaj Aralığı: 3s-6s (12V – 22V) 

Sürekli Akım: 11A 

Peak Akım: 40A 

Voltaj – devir ilişkisi 350kv 

 

 

 

Aracın fiziksel özellikleri ve motorun teknik özellikleri birlikte 

değerlendirildiğinde motorun suya dayanıklı olması ve aracın sualtında 

hareketini rahatça sağlayabilecek güce sahip olması tercih sebebi olmuştur. 

Ayrıca hem maliyet açısından uygundur hem de ülke içerisinden temin 

edilebilmektedir.  

Şekil 25. Motor ve Sürücü Bağlantısı 

Şekil 26. Kamera 

Şekil 27. Motorlar 

Tablo 2. Motorun Teknik Özellikleri 
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Motor sürücü olarak elektronik hız devresi (esc) kullanılmaktadır. Ülke 

içerisinden temin edilebilmektedir ve fiyatı uygundur. Anlık maksimum 35 

ampere kadar dayanmaktadır. Tek yönlü olarak satılmaktadır. Ancak BLHeli 

yazılımı sayesinde ileri ve geri hareket için çift yönlü olarak ayarlanmıştır.  

 

Teknik Özellikler 

Ürün Adı 
LittleBee 30A ESC BLHeli_SDshot 

2-6S ESC 

Çalışma Voltajı 12V 

Sürekli Çalışma Akımı (Max) 30A 

Seri Akım 35A 

 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  
 

 
 

 

Şekil 28. ESC 

Tablo 3. ESC’nin Teknik Özellikleri 

Şekil 29. Kontrol Diyagramı 
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Aracın genel kontrolü akış şemasında görüldüğü gibidir. Araç ile kontrol 

istasyonu arasındaki iletişim QGroundControl programı üzerinden 

sağlanmaktadır. Bağlantı sağlandıktan sonra USB kamera üzerinden görüntü 

aktarımı aktif hale getirilmektedir. Ardından joystick ve motor kalibrasyon 

testleri tamamlanmakta ve araç “göreve hazır” komutu aldıktan sonra 

kullanıcıdan aracın hareketi için gerekli komutları alarak sürekli olarak motor 

sürücülere göndermektedir.   
 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Projemizde sualtı uygulamaları için geliştirilmiş gerekli ayar menülerine sahip 

bir Ardupilot dağıtımı olan Ardusub yazılımı kullanılmaktadır. Açık kaynaklı 

olarak geliştirilen ve en yaygın kullanılan otopilot yazılımlarından biridir. 

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen kapsamlı parametre sistemine sahiptir. 

Aracın özelliklerine göre bu parametreler değişebilir ve araca özgü ayarlamalar 

esnek bir şekilde uygulanabilmektedir. Gerekli ayarlamaların yapılması ve araç 

kontrolünün sağlanması için Windows işletim sistemine uygun sürümüyle 

QGroundControl görev planlayıcısı kurulumu tamamlanmıştır. Program 

projede kullanıcı arayüzü olarak kullanılmıştır. Derleme ve kartın bilgisayara 

bağlanması ile Ardusub firmware’i kurulmuş, gerekli kontrol menülerinden 

motor, joystick ve sensör kalibrasyonları tamamlanmıştır. Pixhawk’ın dahili 

gyro ve ivmeölçer sensörleri sayesinde sahip olduğu IMU özelliği ile aracın 

yön ve hareket bilgisine ulaşılabilmektedir. Kart kendi PID kontrolünü 

oluşturarak araç hareketinde dengenin korunmasını sağlamıştır. 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

Operatörün aracı kontrol edebilmesi için kullanıcı arayüzüne ihtiyaç vardır. 

QGroundControl, Ardupilot tabanlı bir otopilotu yapılandırmak için yer 

istasyon programıdır. Program, MavLink protokolünü kullanarak veri 

aktarımını sağlamaktadır. Kumanda kolundan gönderilen veriler bu protokol 

kullanılarak Raspberry pi kartına, ardından motorlara gerekli pwm sinyallerini 

göndermesi için Pixhaw’a gönderilir. 

 

 
 

 

 

Şekil 30. Haberleşme 
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QGroundControl programı ile otopilot kartının bağlantısı kurulduktan sonra 

gerekli parametreler ayarlanabilmektedir. QGroundControl üzerinden gerekli 

motor, joystick ve kamera kalibrasyonları tamamlandıktan sonra araca hazır 

komutu verilerek görev planlayıcısı başlamaktadır. Program UDP protokolünü 

kullanarak anlık görüntüyü görüntü paneline aktarmaktadır. 

 

 

 

Raspberry Pi ve kontrol bilgisayarı arasındaki 

haberleşmeyi sağlamak için iki cihazın da aynı 

ağ üzerinde bulunmaları gerekmektedir. 

Raspberry Pi’ye 192.168.2.2 statik IP’si 

atanmıştır. Kontrol bilgisayarının IP adresi 

192.168.2.1 olarak ayarlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 31. QGroundControl’den Anlık Görüntü 

Şekil 32. Statik IP Ataması 
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5. GÜVENLİK 
Süreç boyunca güvenliği sağlamak takımımızın birinci önceliğidir.  Bu nedenle birtakım 

önlemler alınarak yapım ve yarışma esnasında karşılaşılabilecek problemlerin en aza 

indirilmesi amaçlanmıştır. 

Yapım Aşamasında: 

 Kişisel koruma ve hijyen ekipmanları kullanarak yangın, elektrik çarpması, kimyasal 

zehirlenme ve fiziksel hasar oluşturacak yaralanmalara karşı korunma sağlanmaktadır. 

 Kesici, delici ve aşındırıcı malzemeler kullanım sonrası yerlerine kaldırılmış ve atölye 

kullanımdan sonra temizlenmektedir. 

 Kimyasal yapıştırıcıların uygulaması açık havada yapılmaktadır. 

 Havalandırması bulunan çalışma ortamı tercih edilmektedir. 

 Çalışma esnasında topraklı prizler kullanılmaktadır. 

 Pnömatik sistem güvenlik açısından maksimum 3 bara ayarlanmaktadır. Ayrıca her 

kullanımdan sonra patlama ve paslanma riskine karşı su tahliye vanasından su dışarı 

atılmaktadır. 

Test Aşamasında: 

 Yüzdürme ve sızdırma testleri yüzme bilen biri eşliğinde gerçekleştirilmekte ve 

üyeler can yeleği giymektedir. 

 Elektronik sistem test öncesi kontrol edilmekte ve fazla akıma karşı sigorta 

bulundurulmaktadır. 

 Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığı zaman kontrol istasyonu kısmında acil 

durdurma butonu bulundurulmaktadır. 

 Elektrik kaçağı bulunmayan yalıtılmış kablolar kullanılmaktadır. 

 Pnömatik kolun test aşamasında kullanılan kompresör, çalışırken güvenlik sorunu 

oluşturduğunda üzerinde bulunan emniyet valfi çalışmasını durdurmaktadır. 

Yarışma Aşamasında: 

 Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığı zaman araca giden elektriği kesmek için 

kontrol istasyonunda acil durdurma butonu bulundurulmaktadır. 

 Fazla akım olması durumunda elektronik devreyi korumak için sigorta 

bulundurulmaktadır. 

 Elektrik kaçağı bulunmayan, yalıtılmış kablolar kullanılmaktadır. 

 Araç suyun içerisinde çalıştığından su sızma ihtimali olabilir. Bu nedenle kablo 

çıkışları için su geçirmez rakor, silindirin kapakları için yapısında o-ring bulunan 

flanşlar kullanılmaktadır. 

 Taşıma sırasında ve havuzda yaratabileceği probleme karşı araç çerçevesinde ve dış 

elemanlarında keskin kenar ve köşe bulundurulmamaktadır. 

 Pervanelerin tehlike oluşturmaması için tasarlanan motor kapakları kullanılmaktadır. 

 Kompresörde emniyet valfi bulunmaktadır. Kompresör çalışırken herhangi bir 

güvenlik sorunu olduğunda emniyet valfi kompresörü durdurmaktadır. 
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6. TEST 
Sürüş testi KTR ile hareket kabiliyet videosunun hazırlanacağı dönem arasında 

gerçekleştirilecektir.  

Sızdırmazlık Testi: 

Aracın sızdırmazlık testleri okul havuzunda gerçekleştirilmiştir. Testlerde kablo delikleri 

ve kapak monte yerlerinden su sızmadığı görülmüştür. Araç tamamen birleştirildikten 

sonra daha fazla basınç altında sızdırmazlık tekrar test edilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

Yazılımsal ve Elektronik Testler  

ÖTR raporundan bu yana deneme amaçlı alınan tüm  elektronik 

ekipmanlar denenmiştir ve sorunlar giderilmiştir. Tek yönlü 

olarak alınan esc’ler BlHeli süite programı üzerinden 

ayarlanarak çift yönlü hale getirilmiş ve motorların gönderilen 

sinyale verdiği hız test edilmiştir. Esc’ler ayarlanırken ilk 

denemede motorlar verilen komutlara istenilen şekilde tepki 

vermemiştir. Daha sonra maximum pwm çıkışı 1900, minimum 

pwm çıkışı 1100 olarak ayarlanmıştır. Ancak komut 

verilmediğinde motorlar dönmeye devam etmiştir. Bu nedenle 

medium pwm çıkışı 1500 olarak ayarlanmış ve sorunlar 

çözülmüştür. ESC’ler üzerinden istenen verim alınmaktadır.   

 

Görüntü Aktarım Testi: 

Kullanılan USB kameranın çözünürlüğü yeterli seviyededir. Ancak yapılan testlerde 

kamera hızlı hareket ettirildiğinde görüntüde daha önce yaşanmayan kaymalar ve 

gecikmelerle karşılaşılmıştır. Sorun görüntü aktarımını sağlayan ana kartın 

değiştirilmesiyle çözülmüştür. Problemin kartın uzun zamandır kullanılması nedeniyle 

performansında yaşanan düşüş olduğu düşünülmektedir. Örnek görüntü aşağıda 

gösterilmiştir. 

  

 

 

 

 

Şekil 33.  Sızdırmaz Arka Kapak 

Şekil 34. ESC Testi 
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Şekil 35. Kameradan Örnek Görüntü 



 
 

27 
 

7. TECRÜBE 
 

Takımın geçmiş yıllardan iki kez Teknofest ve bir kez MateRov yarışması tecrübesi 

bulunmaktadır. Bu süreçte birçok şey değişmiş ve gelişmiştir. 

Su Sızdırmazlığı 

Sızdırmazlık konusunda O-Ringler sayesinde sıkışarak oturan arka kapağın önceki 

tasarımda tek taraflı olmasından dolayı kapatırken sıkışan havanın oluşturduğu basınç 

yüzünden tam yerine oturamıyor olması suyun içeri sızmasına neden oluyordu. Bu 

sebeple daha kullanışlı çözümlere gidildi. Çözüm olarak içeride basınç oluşmasını 

engellemesi için çift taraflı olarak çıkarılabilen alüminyum kapaklar yapılmıştır.  

 

Elektronik Alan Karışıklığı 

Araç içerisinde bulunan elektronik sistemin tüp içerisinde karışması ve müdahale 

edilmesi gereken bir durum olduğunda karışıklık yüzünden müdahalenin zorlaşması da 

karşılaşılan sorunlardan biridir. Bunu önlemek için bir raf tasarımı fikri üretilmiştir. 

Önceki sefer çalışılan raf tasarımlarından tüp içerisinde istenilen verimin alınamaması 

farklı bir raf tasarımının oluşturulmasına sebep olmuştur. Yeni tasarım, delikli yapısı ve 

hem altının hem de üstünün kullanılabilmesi özelliği ile daha rahat bir kullanım için 

tasarlanmıştır. 

 

Tasarım Hesaplamaları 

Tasarımların ince hesaplanması önemli olan konulardan biridir. Dikkatlice çizilmeli ve 

kaymalara yer vermemesi gerekmektedir. En ufak bir kayma yapı konusunda büyük 

hatalara yol açabildiğinden dolayı bu konuya dikkat edilmelidir. Geçen seneki tasarımda 

montaj delikleri doğru açılamadığı için monteleme aşamasında problem yaşanmıştır. Bu 

sene ölçülü çizimler yapmaya daha çok dikkat edilmiştir. 

 

Ağırlık Taşıma  

Tecrübe edilen başka bir konu ise aracın test aşamasında takım tarafından hazırlanan 

prototip objelerin yarışmada kullanılan ağırlıklar ile arasında fark olmasıydı. Aracın 

dengesi bu testlere göre ayarlanmıştır. Bu nedenle yarışma esnasında araç objeleri 

kaldırdıktan sonra yukarı çıkamamıştır. Bu sene testler objelere yakın ağırlıklarda 

hazırlanacaktır.  

 

Parkur Hazırlamak 

Geçen yıl yarışma öncesinde aracı erkenden bitirip test için süre kaldığından takım kendi 

parkurunu hazırlamış ve pilotun araç hâkimiyetine alışması için testler yapılmıştır. Araçta 

düzeltilmesi gereken kısımlar düzeltilmiştir ancak parkur tasarımı sağlam olmayan bir 

yapıda üretildiğinden sıkıntılar oluşmuştur. Bu yıl daha sağlam parkur nesneleri 

üretilecektir. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 
 

 

 

 

Hydrotech ROV Risk Planlaması 

Hijyen Ekipmanları 
• Maske 

• Dezenfektan 

• Eldiven 

Güvenlik Ekipmanları 

• Koruyucu Gözlük 
• Koruyucu Eldiven 

• İş Önlüğü 

• Can Yeleği 

• Maske 

Yarışma Öncesi: 

Mekân Tehlike Önlem / Denetim 

Test Ortamı 

Yangın Yangın söndürücü ve yangın detektörü bulundurmak. 

Elektrik Çarpması Topraklı priz kullanmak. 

Fiziksel Yaralanma Hijyen ve güvenlik ekipmanları kullanmak. 

Havuzda Düşme, 

Boğulma 
Can yeleği kullanmak, kaymayan ayakkabı tercih etmek. 

Hatalı Kablo Bağlantısı Devreyi kontrol etmek ve sigorta kullanmak. 

Atölye 

 (Çalışma Ortamı 

) 

Yangın Yangın söndürücü ve yangın detektörü bulundurmak. 

Elektrik Çarpması Yalıtılmış kablo ve topraklı priz kullanmak. 

Fiziksel Yaralanma Hijyen ve güvenlik ekipmanları kullanmak. 

Kimyasal Madde Açık ortamda çalışmak veya havalandırma bulundurmak. 

Yarışma Esnası: 

Tehlike Önlem / Denetim 

Malzeme Deformasyonu Problem yaşanabilecek malzemenin yedeğini kullanmak. 

Elektrik Çarpması Kendi güvenli güç kaynağını bulundurmak. 

Sisteme Su Sızıntısı 
Yedek O-ring, hızlı yapıştırıcı ve su geçirmez bant 

bulundurmak. 

Pilotun İş Göremez Hale Gelmesi Diğer üyelere de pilotluk eğitimi verilmesi. 
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Önceki yıl tecrübelerine dayanarak zaman planlaması daha uygun bir şekilde yapılarak 

yarışma öncesinde rahatça testlerin yapılabileceği bir süre bırakılmıştır. Bu sayede 

çıkabilecek olası problemler önceden fark edilip çözülebilecektir. 

 

Bütçe Planlaması 

Durum Adet Ekipman Maliyet 

Alınacak  1 Pixhawk PX4 680,15₺ 

Alınacak  2 Güç Ayırma Devresi 20,00₺ 

Alınacak  1 Güç Kablosu 100,00₺ 

Alınacak  8 Rakor 25,00₺ 

Alınacak  1 100*100 cm HDPE Levha 175,00₺ 

Alınacak  1 8*13 cm Alüminyum 6013 250,00₺ 

Alınacak  1 12.0/11.4*90 cm Pleksi Boru 90,00₺ 

Alınacak  4 O-Ring 5,50₺ 

Alınacak  6 Degz Motorlar  1734,00₺ 

Alınacak  1 Kubbe Tipi Pleksi Kapak 25,00₺ 

Alınacak  1 CNC Kesim 250,75₺ 

Alınacak 6 ESC 743,40₺ 

Tekrar 

Kullanılacak 
1 

LED ve Soğutucu 
15,35₺ 

Tekrar 

Kullanılacak  
1 

12 V Güç Kaynağı 
80,00₺ 

Tekrar 

Kullanılacak  
1 

Acil Durdurma Butonu 
40,00₺ 

Tekrar 

Kullanılacak  
1 

Logitech F310 Kablolu 

Gamepad 
180,00₺ 

Tekrar 

Kullanılacak  
2 

Regülatör 
4,00₺ 

Tekrar 

Kullanılacak  
1 

RasperryPi 3B 
318,31₺ 

Tekrar 

Kullanılacak  
2 

Voltaj Düşürücü 
22,34₺ 

Tekrar 

Kullanılacak  
1 

Ethernet Kablosu 
125,00₺ 

Tekrar 

Kullanılacak  
1 

PLA Filament 
315,65₺ 

Tekrar 

Kullanılacak 
1 

Hava Kompresörü 
590,00₺ 

  Toplam Maliyet 5788,05₺ 

  Bu Yıl Gereken Toplam Bütçe 4098,05₺ 

 

Var Olan Bütçe 2500,00₺ 

 

Bütçeden Arta Kalan  -1598,05₺ 
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Zaman Planlaması 
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9. ÖZGÜNLÜK 
 Araçta kullanılan pnömatik sistemde piston kullanmak yerine iki farklı ürün 

birleştirilmiştir.  

 

 Objelerin taşınması için kullanılan manipülatör takım tasarımcısı tarafından 

tasarlanmış ve objelerin daha kolay kavranabilmesi için tırtıklı bir zemin 

oluşturulmuştur. Önceki yarışmalardan elde edilen tecrübeler doğrultusunda, 

tutucu kısmına kauçuk eklenmiştir.  

 

 Diğer pnömatik kol sistemlerinden farklı olarak kullanılan 5/3 valf sayesinde kol 

bir anda açılıp kapanmamakta adım adım hareket edebilmektedir. Bu da objelerin 

daha sıkı ve kontrollü bir şekilde kavranmasına neden olmaktadır. 

 

 HDPE malzemesi kullanılarak istenen yüzerlik ve dengede çerçeve tasarımı ve 

üretimi yapılmıştır. 
 

 Tarafımızca tasarlanan alüminyum sızdırmaz ön ve arka kapaklar sayesinde tüpün 

içerisine kısa sürede müdahale edilebilmektedir. 
 

 Elektronik sistemlerin uygun şekilde konumlanması ve düzeni için araca özel ray 

tasarımı yapılmış ve üretilmiştir. 
 

 Tasarlanan ray, sızdırmaz tüp ile bütünlük sağlamak ve sabit kalması için 

sızdırmaz kapaklara gijon yardımıyla sabitlenmiştir. 
 

 Tercih edilen pleksi boru ile yüksek derinliklere kadar sızdırmazlık sağlayan tüp 

kullanılmıştır. 
 

 Vektörel motor dağılımı nedeniyle çok eksenli dönüş kabiliyeti sağlanır. 
 

 Aracın mekanik tasarımı (motorlar hariç) bu proje için özelleştirilerek ve herhangi 

bir destek alınmadan takım tarafından yapılmıştır.  Bu sayede verimli olduğu 

kadar estetik ve araca özgün görüntü sağlanmıştır. 
 

 Ray, kelepçe ve tutucu hazır bir şekilde temin edilmemiş; tarafımızca tasarlanarak 

üç boyutlu yazıcı ile üretilmiştir. 
 

 Elektronik tüp çerçeveye sabit olmayıp, elektronik aksanda sorun dahilinde 

kelepçeler yardımıyla kolayca gövdeden ayrılabilmektedir. Bu da tüpün 

ekipmanlar ve çerçeveden kurtarılıp sorunun daha kolayca çözüme ulaştırılmasını 

sağlamıştır. 
 

 Yarışma ortamını modellemek üzere tamamen kendi imkânlarımızla parkur 

hazırlanmıştır, sürüş, obje tutuşu ve görüntü testleri yapılabilmektedir. 
 

 Motor sürücüler tek yönlü kullanımdayken BLHeli yazılımı kullanılarak çift 

yönlü hale getirilmiş ve motorların çift yönlü dönüşe sahip olması sağlanmıştır. 
 

 İticiler verimlilik açısından tarafımızca üretilmemekte fakat yerli üreticilerden 

temin edilmektedir. 
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