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1. RAPOR ÖZETİ  

Atlantis Projesi 2019 Ocak ayında, İnsansız Su altı Araçları Yarışması’na katılmak üzere 

Takım Kaptanımızın; okulda yürütülen bilim şenliklerinde faaliyet gösteren, öğrenmeye 

meraklı gençleri kazanmak ve bu tür projeleri sürdürmek için seçtiği öğrencilerden bir takım 

oluşturması ile faaliyetlere başlamıştır. 

Takım üyelerinin kendini geliştirmesine yönelik; üretim nasıl yapılır, tasarım nasıl yapılmalı, 

katma değer nasıl üretilir, kullanacağımız malzemeyi nasıl seçmeliyiz, nasıl araştırma 

yapmalıyız gibi başlıklar altında konuşup bilgi alışverişi yapıyoruz. Her takım üyesine belli 

görevler veriliyor, sorun çözmesi isteniyor. Tüm bu süreçte takım üyeleri sorun çözmeyi, 

üretim yapmayı ve öğrenmeyi öğreniyorlar. Bu süreçte üyeler hem kendini geliştiriyor hem 

yarışmaya hazırlanıyor. Takım üyeleri, ATLANTİS takımının devamını sürdürebilmeleri için 

çalışıyor ve okulumuzdaki öğrencileri bilime, tasarlamaya ve üretmeye teşvik ediyorlar. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri  

Takım Kaptanı:  

 Ahmet Burhan Yaman, tüm takım üyeleri gibi Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesinde 

eğitim almıştır. Bu dönem okulumuzdan sayısal bölümünü bitirerek mezun oldu. 

Raporun yazımında ve aracın teknik çizimlerini yapıyor. 

 

Takım Üyeleri: 

 Miran Sansür, okulumuzda 12. Sınıf sayısal bölümünü okumaktadır. Elektronik devre 

tasarımı, elektronik bileşenlere ilgili. Kendini bu konuda geliştiriyor. 

Mehmet Ege Erkan, okulumuzda 11. Sınıf sayısal bölümünde okumaktadır. Sorun 

çözme kabiliyeti yüksek. Üç boyutlu çizim yapma, ürün tasarlama ve üretim yapmaya 

ilgili. Kendini bu konuda geliştiriyor. 

Danışmanlar: 

Seyhan Cavit, okulumuzda beden eğitimi öğretmenliği yapmaktadır. Yurtiçi ve 

yurtdışı geziler düzenliyor, okulumuzda “Sağlık İçin Rotamız Doğa” gibi projeler 

yürütüyor. 

Müslüm Demirel, okulumuzda bilişim öğretmenliği yapmakta ve okulumuz 

öğrencilerine temel yazılım öğretiyor ve bilimi sevdirmeye çalışıyor.  

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Aracın tasarımı ve görevleri gerçekleştirmek için gereken unsurları takım olarak 

konuşuyor ve fikir üretiyoruz. 

Takım kaptanımız, takım üyelerine görevleri dağıtıyor. (Şekil 2.2) 

(Şekil 2.2) 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunda tasarladığımız su altı aracının, üretiminin zor ve maliyetinin 

beklediğimizden yüksek olduğunu fark ettik. 

Aracın gövdesi 3D yazıcı ile üretime uygun değildi, bu nedenle yeni ve üretime uygun, daha 

küçük bir gövde tasarladık. 

Gövde hacmi büyük olduğu için suyun içerisinde asılı kalması için gereken ağırlık, 

beklediğimizden fazlaydı ve ağırlığı 10Kg seviyesine yaklaşıyordu. Suyun içinde askıda 

kalması çok zordu. 

 

Manipülatör kol, cismi kavramak için çok küçük ve kullanışsızdı. Üretimi kolay, daha geniş 

bir alandan tutuş sağlayabilen bir manipülatör kol tasarladık. 

 

Kendi iticimizi üretimi kolay maliyeti düşük şekilde yaptık 

Kullanmayı planladığımız iticileri maliyeti yüksek ve boyutu büyüktü.  

Üretimi kolay, daha küçük, montajı kolay, benzer performansta ve maliyeti daha az olan bir 

tasarım yaptık. 

Aracın aerodinamiğine olumsuz etki ettiği, ekstra maliyet oluşturduğu ve bize yararından çok 

zararı olduğunu düşündüğümüz için aracın alt kısmında bulunan bir iticiyi kullanmamaya 

karar verdik. 

Ön tasarımda ihtiyacımız olan bütçeyi 4350TL olarak belirlemiştik. 

Kendi iticilerimizi tasarlamamız, yeni gövde tasarımımız ve farklı bileşen kullanmamız gibi 

değişiklikler sayesinde nihai bütçemiz yaklaşık 3100TL seviyelerine düştü. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

Su altı aracımızın elektronik sistem şeması. (Şekil 4.1)  

 

(Şekil 4.1) 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Tasarladığımız ilk gövde tasarımı ihtiyaçlarımıza göre büyük ve üretimi zordu (Şekil 

4.2.0).  

 

(Şekil 4.2.0) 

İlk aşamada gövde tasarımını aerodinamik olması ve su sızdırmaması açısından 

gövdeyi tek parça tasarladık ve üretmeyi düşünüyorduk. Aracın üstüne boydan bir 

kapak tasarlamıştık bu sayede aracın içerisinde daha rahat çalışabilecek ve gerekli 

müdahaleyi daha hızlı yapabilecektik. 

Gövdenin nihai tasarımında ana fikir değişmedi. Önceki tasarımımız gibi uzun bir 

kapak ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Fakat önceki tasarımdan temel farkı 

üretiminin çok daha kolay olması ve boyutunun daha küçük olması. (Şekil 4.2.1) Yeni 

tasarımın sadeliği ve boyutunun küçük olması, gövdeyi 3D yazıcı ile tek parça üretme 

imkânı sağladı. (Şekil 4.2.2)  

(Şekil 4.2.1) 
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(Şekil 4.2.2)  

Eski tasarımımızda su sızdırmazlığı yeterli seviyede değildi. Yeni gövde 

tasarımımızda su sızdırmazlığını sağlamak için kapak ile gövde arasında kanallar 

olacak. Bu kanalları sıvı conta ile dolduracağız ve su sızdırmazlığı sağlanmış olacak. 

(Şekil 4.1.3) 

(Şekil 4.1.3) 
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Manipülatör kolun ilk tasarımı objeyi tutabilecek bir tasarımı olsa bile tutuş açısı çok 

dar olduğundan objeyi tutmak zor olacaktı. (Şekil 4.2.3) Aynı zamanda fazla birçok 

bileşenden oluşması üretimini zor hale getiriyordu. Yeni tasarımımız (Şekil 4.2.4) 

daha az bileşenden oluşmasına rağmen daha geniş tutuş açısı ve daha iyi bir kavrama 

kabiliyetine sahip. (Şekil 4.2.5) 

(Şekil 4.2.3)  

(Şekil 4.2.4) 
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(Şekil 4.2.5) 

İticileri hazır almak yerine kendimiz tasarlayıp kendimiz üretmeye karar verdik. Bu 

sayede hem maliyet ciddi anlamda düşürdük hem de iticinin boyutu daha küçülttük. 

Bu sayede kullanımı daha kolay hale geldi ve daha küçük bir gövde tasarlamamıza 

imkân sağladı. Üretimi kolay olması açısından lazer kesim ile üretilebilecek 

parçalardan oluşuyor. Üretimi ve montajı kolay bir tasarıma sahip. (Şekil 4.2.6) 

 

 

(Şekil 4.2.6) 
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Kullanacağımız motorun milini, tasarımımıza uygun bir mil ile değiştireceğiz. Bu 

sayede iticinin uzunluğu ciddi anlamda kısalacak. Değiştirdiğimiz milin üzerine 

pervaneyi monte edeceğiz. Pervaneyi ve motoru ise akrilik kısım koruyacak. (Şekil 

4.2.7) 

 

(Şekil 4.2.7) 

Su altı aracımızın final tasarımında, öncekinin aksine 7 itici bulunuyor. (Şekil 4.2.8) 

Aerodinamiği bozduğu ve ekstra maliyet oluşturması nedeniyle gövdenin altında 

bulunan bir iticiyi çıkardık. Aynı zamanda gövdenin küçülmesi bize daha büyük bir 

manipülatör kol tasarlama imkânı sundu. (Şekil 4.2.9) 

 

(Şekil 4.2.8) 
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(Şekil 4.2.9) 

Su altı aracımızın manevra kabiliyetini ve hızını arttırmak için aracın sağ ve solunda 

ikişer itici bulunacak şekilde tasarladık. Bu motorları gövdeye lazer kesim akrilik 

levhalardan ürettiğimiz ikili aparat ile monte edeceğiz. (Şekil 4.2.10) Bu iticiler 

dışındakiler gövdeye 3D yazıcı ile üreteceğimiz bağlantı aparatı ile bağlanacak. (Şekil 

4.2.11) 

        (Şekil 4.2.10)                                                                   (Şekil 4.2.11)  
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4.2.2 Malzemeler  

Su altı aracımızın iticilerinde uygun fiyatlı, düşük güç tüketimi ve yeterli itiş gücü 

oluşturabildiği için seçtiğimiz 2838 350KV fırçasız motoru kullanacağız. (Şekil 4.3.7) 

Boyutu ne kadar küçük olsa da devir sayısı düşük, torku yüksek bir motor. Bu sayede 

4 bıçaklı 60mm pervane ile 24V gerilimde maksimum 2.4kg itiş gücü elde ediyoruz. 

Bu motoru 60mm pervane ile birleştirmek, pervaneyi koruyabilmek ve gövdeye 

montajını gerçekleştirebilmek için tasarladığımız parçaları, akrilik levhayı lazer kesim 

ile kesip iticimizin son halini oluşturacağız. 

 

Aracımızın üzerinde delik olmayan gövdesini ve kapağını ilk olarak dayanıklı, esnek 

olmasından ötürü ABS kullanarak 3D yazıcı ile üreteceğiz. Ürettiğimiz bu gövdeyi 

RTV2 kalıp silikonu kullanarak gövdenin kalıbını çıkaracağız. Bu çıkardığımız 

kalıbın içine hazırladığımız şeffaf epoksi reçineyi dökeceğiz. Reçinenin donmasının 

ardından kalıbı çıkarıp gövdenin son halini elde edeceğiz. Elde ettiğimiz gövdenin 

üzerinde delinmesi gereken yerleri tespit edip deleceğiz. 

 

Manipülatör kolu, gövde gibi işlevsel olmasına rağmen 3D yazıcı ile üretmeyeceğiz. 

Çünkü yazıcı ile üretilen parçaların içinde hava boşluğu bulunuyor ve parça suyun 

altında su alabiliyor, ağırlık dengesini bozabiliyor aynı zamanda boyutu değişebiliyor. 

Bu sebeplerden dolayı manipülatör kolu, iticiler gibi akrilik levhaları tasarımımıza 

uygun şekilde parçaları lazer ile kesip birleştireceğiz.  

Akrilik levhaları, yoğunluğu suyla benzer olduğundan, su içerisinde kimyasal ve 

fiziksel bir bozuma uğramadığı için iticiler ve manipülatör kolda kullanacağız. 

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Aracın gövdesini 3D yazıcı ile üretip, tasarımdaki kusurları giderdikten sonra silikon 

kalıbını çıkaracağız. Bu silikon kalıbı reçine ile doldurup ürünün son halini elde 

edeceğiz. Üretimde hata oranını azaltmak ve deliklerin doğru boyutta ve yerde olması 

için üretirken gövde üzerinde delikler olmayacak. Deliklerin yerini daha sonra 

belirleyip freze yardımı ile deleceğiz.  

 

Tasarladığımız iticinin parçalarını istediğimiz kalınlıktaki akrilik levhaları lazer kesici 

ile keserek üreteceğiz. Bu sayede iticimiz düşük maliyetli, işlevsel ve dayanıklı 

olacak.   

 

Tasarladığımız manipülatör kolu, 3D yazıcı ile üreteceğiz fakat yazıcı ile bastığımız 

kolu kullanmayacağız. Çünkü baskıdan çıkan parçaların suyun altında dayanıksız ve 

içerisindeki boşluklara su girebiliyor. İticileri ürettiğimiz gibi akrilik levhalardan lazer 

kesim ile manipülatör kolun parçalarını kestirip, cıvata, somun gibi bağlatı 

parçalarıyla montajını gerçekleştireceğiz. 
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 4.2.4 Fiziksel Özellikler 

Su altı aracının boyutları (Şekil 4.1.4)-(Şekil4.1.5) 

(Şekil 4.1.4) 

Aracın elektronik bileşenler hariç ağırlığı yaklaşık 3698 gram, elektronik bileşenler ve 

batarya dahil ağırlığı yaklaşık 4300 gram, toplam hacmi 2887 cm³ ve aracın öz kütlesi 

ise 1,48 g/cm³ olacak. Aracın suyun içerisinde askıda kalabilmesi için su altı aracının 

altına yaklaşık 1400cm³ hacme sahip EPE polietilen köpük yerleştireceğiz ve bu 

sayede araç suyun içinde askıda kalacak. 
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Su altı aracımızda kontrolcü olarak yüksek işlem kapasitesi, açık kaynak kodlu yazılımı, 

kart üzerinde dahili olarak ivmeölçer ve manyetometre gibi sensörleri barındırması 

nedeniyle Pixhawk 4 kontrol kartını seçtik. (Şekil 4.3.1) Kontrol kartı üzerine harici 

olarak hassas ölçüm yapması ve kontrol kartımızla uyumlu olması nedeniyle seçtiğimiz 

MS5837-30BA su altı basınç sensörünü kullanacağız. (Şekil 4.3.2) 

                    (Şekil 4.3.1)                                                 (Şekil 4.3.2) 

Kontrol kartını kumanda edebilmek ve yer istasyonuyla veri iletişimini sağlayabilmek 

için açık kaynak kodlu yazılıma sahip, üzerinde Ethernet portu bulunan, yer istasyonu 

ve kontrolcüyle uyumlu olan Raspberry Pi3 geliştirme kartını kullanacağız. (Şekil 

4.3.3) Su altı aracından görüntü alabilmek için yüksek görüntü kalitesi ve Usb ile yer 

istasyonuna anlık görüntü aktarımı yapabilmesi nedeniyle GoPro Hero5 kamerasını 

kullanacağız. (Şekil 4.3.4)  

 

             (Şekil 4.3.3)                                                            (Şekil 4.3.4) 
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Güç dağıtımını yapması için 5-48V arası gerilim ile çalışan, üzerinde 3.3V, 5V gibi 

farklı gerilimler sağlayabilen, dahili akım sensörü bulunan ve sürücüleri bağlayacak 

yeterli çıkışa sahip olması nedeniyle HolyBro pm07 v2.1 güç dağıtım kartını seçtik. 

(Şekil 4.3.5) Aracın içerisinde 5000mah 6S 40C Li-Po batarya yerleştireceğiz ve bu 

bataryayı yalnızca aracın ileri gitmesini sağlayan iticilerde kullanacağız. Yer 

istasyonundan gelen akımı ise aracın dengesini sağlayan iticilere aktaracağız. Bu sayede 

tüm iticiler maksimum performansta çalışacak. 

 

Motor sürücüsü olarak motorların ileri ve geri hareketini sağlayabilecek, motorun dönüş 

yönünü değiştirirken çektiği yüksek akıma dayanıklı ve programlanabilir olması 

nedeniyle HolyBro Tekko32 F3 Metal motor sürücüsünü kullanacağız. (Şekil 4.3.6) 

 

İtici motoru olarak düşük güç tüketimi, yüksek performansı, suya dayanıklı ve fiyatının 

uygun olması nedeniyle seçtiğimiz BRF2838 350Kv fırçasız motorunu kullanacağız. 

(Şekil 4.3.7) 

 

               (Şekil 4.3.5)                                                          (Şekil 4.3.6)  

 

(Şekil 4.3.7) 

 

Yer istasyonundan gelen 48V gerilimi iticilerin ihtiyacı olan 24V’a düşürecek 3000W 

gücünde ayarlı voltaj regülatörü kullanacağız. Regülatör çıkışını sürücülere vereceğiz. 

Sürücülerin güç bağlantılarını 16Awg kablo ile yapacağız. Yer istasyonundan ve 

bataryadan gelen akımı dağıtmak için 12Awg kablo kullanacağız. Elektronik bileşenler 

arasında veri iletişimini sağlamak için ise her bileşene uygun konektörler kullanacağız. 
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4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritma akış diyagramı. (Şekil 4.3.2)  

Yer istasyonu joystickten gelen veriyi işleyecek ve Raspberry pi kartına Ethernet 

yardımı ile gönderecek. Raspberry pii ise bu veriyi Mavlink aracılığı ile Pixhawk’a 

iletecek. Pixhawk bu veriyi sensörlerden gelen verilerle birlikte işleyecek ve sürücüye 

PWM sinyalleri gönderecek. Sürücü bu sinyaller ile motoru kontrol kartının istediği 

hızda çalıştıracak. 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Aracın kontrolünü yer istasyonu üzerinden bir joystick yardımı ile yapacağız. Aracın 

kontrol kartı joystickten gelen veriyi değerlendirecek ve aracın hareketini sağlayan 

iticileri harekete geçirmek için sürücülere veri gönderiyor. Sürücü bu veriyi 

değerlendirip istenilen yönde ve hızda hareket sağlıyor. 

Araç hareket halinde iken dengesinin bozulması halinde ters dönmesi, burnun havaya 

kalkması gibi durumlarda aracın kontrol kartı, üzerindeki sensörler ile bunu algılayıp 

dengeyi tekrar sağlamak için sürücülere veri gönderiyor ve dengeyi sürekli bir biçimde 

koruyor. Aynı şekilde derinlik sensörü sayesinde su altında irtifasını sürekli olarak 

koruyabiliyor.  

Su altı aracının kontrol kartının içerisinde bunları gerçekleştirmesini sağlayan, ArduSub 

yazılımını kullanacağız. Yazılımı kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda programlamak 

için Python, C++ yazılım dillerini kullanacağız. 

 

4.4 Dış Arayüzler 

Aracın kontrolünü sağladığımız yer istasyonunda QGroundControl yazılımını 

kullanacağız. Yazılım aracılığı ile kontrol kartının gönderdiği, aracın durumunu 

gösteren parametreleri okuyabileceğiz. Araç ile yer istasyonu arasındaki iletişimi 

Ethernet kablosu aracılığı ile yapacağız. Bu sayede parametreleri ve görüntü aktarımını 

kesintisiz ve uzun mesafe kablolar ile gerçekleştirebileceğiz. 

QGroundControl yazılımını, aracın kontrolcüsünde yaptığımız gibi Python ve C++ 

dillerini kullanarak program üzerinde ihtiyacımız olan değişiklikleri gerçekleştireceğiz. 
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5. GÜVENLİK 

Aracın içerisinde batarya kullanacağız ve bunun güvenliğini sağlamak için üzerinde acil 

durumlarda aracın elektronik bileşenlerinin gücümü kesmek için aracın arkasına suya 

dayanıklı, açma-kapama düğmesi yerleştirdik. Bu sayede aracı istenilen durumlarda açıp 

kapatabileceğiz. (Şekil 5.1) Kullanacağımız güç düğmesi Pixhawk, Raspberry pi gibi 

elektroniklerin gücünü kesecek. Bu sayede denizaltı aracı işlevsiz hale gelecek ve su altı aracı 

duracak. 

(Şekil 5.1) 

 

Yer istasyonu üzerinde araca giden güç kablolarının bağlı olduğu, içinde bir sigorta içeren ve 

gücü istediğimiz zaman kesmemize olanak sağlayan bir sigorta düğmesi kullanacağız.  

(Şekil 5.2) 

 

(Şekil 5.2) 
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6. TEST 

 

Tasarladığımız itici parçaları üzerinde stres simülasyon testleri yaptık. Yük altında kalacak olan 

parçalara yaptığımız testler sonucunda yaptığımız tasarımın ve kullandığımız malzemenin 

yeterli olduğunu gördük. (Şekil 6.1-2-3) 

                           (Şekil 6.1)                                                                  (Şekil 6.1) 

 

(Şekil 6.1) 

 

7. TECRÜBE 

Ön tasarım raporunda tasarladığım aracın üretime uygun olmadığını ve çok maliyetli olduğunu 

gördük.  

Tasarladığımız gövdeyi üretmeye kalkıştığımızda, bunun kendi imkanlarımızla yapmamızın 

çok zor olduğunu anladık ve başka bir tasarıma yöneldik. 

Buradan aldığımız ders ile yaptığımız tasarımın işlevselliği kadar üretiminin de kolay olması 

gerektiği sonucunu çıkardık. İticilerin tasarımını bu tecrübelerimizi kullanarak yaptık. 

Ön tasarımda kullanmayı planladığımız motorlar çok pahalı olduğu için geniş kapsamlı bir 

araştırma yaparak daha uygun fiyata aynı kalitede motorlar bulduk. Bu sayede maliyeti ciddi 

oranda düşürdük. 

Kazandığımız teşvikin yetersiz geleceğini gördük ve takımımız için sponsorluk görüşmeleri 

yapmaya başladık. Görüşmelerimiz daha sonuç vermese bile sponsor bulmak için sürekli 

görüşmeler gerçekleştiriyoruz. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Ön tasarım raporunda yaptığımız zaman planlamasının gerisinde kaldık ve yeniden bir zaman 

planlaması yaptık ve tablo oluşturduk. (Şekil 8.) Fakat aracın prototipi için yaptığımız 

siparişlerin çoğu elimize ulaştı ve prototip üretimine başladık. Ağustosun ilk haftası işlevsel bir 

prototip üretmeyi planlıyoruz. 

(Şekil 8) 

 

Nihai Bütçe: 

Kalıp Silikonu- 150TL 

Epoksi Reçine- 100TL 

-7 Adet 2838 350Kv motor = 620TL 

-7 Adet Tekko32 sürücü = 1020TL 

-Pixhawk PX4 = 250TL 

-Joystick = 300TL 

-Derinlik sesnörü = 480TL 

-Batarya = 170TL 

Belirlediğimiz fiyatlar dolar kuruna bağlı olarak değişim gösterebiliyor. Nihai bütçe tablosunu 

alacağımız ürünlere göre yaptık, bu ürünlerin dışında elimizde var olan 3D yazıcı, geliştirme 

kartları gibi malzemelere zatin sahip olduğumuz için listeye eklemedik. 
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Kritik Tasarım ve Malzeme Seçimi 01.06.2018  15.07.2018  2         

Detaylı Tasarım  2         

Malzeme Seçimi 1          

Tasarımın Güncellenmesi  1         

Prototip İmalatı ve Sistem 
Entegrasyonu 01.06.2018  15.08.2018  

3 
        

Prototip Mekanik İmalatı ve Montajı 2          

Elektrik Elektronik Sistem Entegrasyonu  2         

Prototip ve Sistem Testleri 20.6.2018  10.9.2018  4         

Su Sızdırmazlık Testi  1         

Yüzme Kabiliyeti Testleri 1          

Manevra ve Hız Testleri 2          

Görüntü Alma Testleri  1         

Yük Taşıma Testi  2         

Parkur Testi  3         
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9. ÖZGÜNLÜK 

İnsansız su altı aracımızın gövde ve kapak tasarımı tamamen özgün bir tasarıma sahip olmakla 

beraber bizim üretimimiz olacak. (Şekil 9) 

(Şekil 9) 

Kullanacağımız manipülatör kolun tasarımı bize özgü olup yarışmadaki objeyi en iyi şekilde 

kavrayacak şekilde tasarladık. (Şekil 9.1) 

(Şekil 9.1) 
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Kullanacağımız iticilerin monte ve koruma parçalarını kendimiz tasarladık. Motor ve pervane 

dışındaki parçaları biz üreteceğiz. (Şekil 9.2) 

(Şekil 9.2) 
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