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1. RAPOR ÖZETİ 

Kritik Tasarım Raporu aşamasında gelinen nokta; sualtı aracının tasarımı tamamlanmış, 

aracın üretim yöntemleri tespit edilmiş, fiziksel özelliklerine, çalışma algoritmalarına, 

elektronik aksamın tasarımına, aracın kontrol istasyonu ve bu istasyonda kullanılacak gereçlere, 

zaman-bütçe planlamasına ve proje genelinde alınan güvenlik önlemlerine karar verilmiştir. 

Sualtı aracının üç boyutlu çizimleri yapılmış. Yazılım algoritmaları tamamlanmış. 

Kumanda kolu için yazılım tamamlanmış. Ara yüz yazılımı tamamlanmış. Yazılım denemeleri 

yapılmış Simülasyon çalışmaları yapılmış. Kullanılacak parçaların listesi ve fiyat araştırmaları 

yapılarak bütçe oluşturulmuş. Bütün olasılıklar düşünülerek problemler durumlarında hangi 

yöntemlerin uygulanacağı kararlaştırılmıştır. 

Rapor yazılırken cihazların ayrıntılı bilgilerine yer vermek yerine cihazımızdaki görevi ve 

kullanım amaçlarına yer verilerek rapor sade ve anlaşılır olması sağlanmıştır.   

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

 

Takım üyelerimizin tamamı Kayseri Sümer Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Takım üyelerimiz Sümer Fen Lisesi’nde eğitim görebilmek için Türkiye’de 

derece yaparak okulumuzda eğitim almaya hak kazanmış kişilerdir. Takım üyelerimizin sayısı 

az gibi görünse de takım üyelerinin her biri kendi görev ve sorumlulukları alanında kişisel 

ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirmiş bilgi sahibi kişilerdir. 

 

Fatih KÜLTUKTÜRKAN: Sümer Fen Lisesi bilişim teknolojileri öğretmenidir. 

Takımımızın danışman öğretmenidir.  

 

Çetin Erdem KILINÇ: Sümer Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisidir. TÜBİTAK bilgisayar 

olimpiyatları ve TÜBİTAK Liselerarası Proje yarışmasında derecelere sahiptir. Takımızın 

kaptanıdır. Sualtı aracının kontrolünde gerekli olan algoritma geliştirme ve yazılımı yazmaktan 

sorumlu kişidir. 

 

Yusuf HERDEM: Sümer Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisidir. Elektronik ve lojik devreler 

hakkında çalışmalar yapmıştır. İşlemci mimarileri ve tasarımı hakkında bilgi sahibidir. MEB 

robot yarışması “Tasarla ve Çalıştır” kategorisinde 2019 Teknofest’e katılmıştır. Aynı zamanda 

2204 Liseler arası proje yarışmasında Fizik dalında bölge derecesine sahiptir. Takım üyesidir. 

Sualtı aracımızın elektronik devrelerinden sorumlu kişidir. 

 

Sina BOZDOĞAN: Sümer Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisidir. 8. Sınıftan beri 3B tasarım 

ve modelleme yapmaktadır. Takım üyesidir. Sualtı aracımızın 3 boyutlu tasarımı, mekanik 

parçaların çizimi ve bu parçaların üretiminden sorumlu kişidir.  

  



4 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 Ön tasarım raporunda aracın tasarımı tam oluşturulmadığı için oluşabilecek 

problemleri tam olarak görememiştik. Ön tasarım raporunda yatay eksende hareket için 3 

motor kullanırken motor kuvvetlerinin birbirine olan etkisini düşünmemiştik. Sualtı aracındaki 

motorlar arası açı 60 derece ve sabit olarak planlamıştık. Kritik Tasarım Raporu aşamasında 

bu durumun motorların performansını olumsuz etkileyeceğini fark ettiğimizden dolayı 

motorların birbirine olan açılarını servo motorlar ile değiştirmeye karar verdik. Sualtı aracının 

istenen hareketine göre motorlar arasındaki acıyı otomatik olarak belirleyecek bir yazılım 

geliştirdik. Tasarımızı da bu yönde değiştirdik. Ön Tasarım Raporunda Güvenlik konusunda 

motorların su yalıtımın yapılması, kablo ve elektronik devre kutusunu su sızdırmazlık konuları 

üzerinde çok fazla kafa yormamıştık, bu aşamada su yalıtımı ve sızdırmazlık güvenlik 

önlemleri için daha net ve kesim çözümler üretmiş bulunmaktayız.   

 Ön tasarım raporunda bütçe planlamasını yaparken piyasa araştırmasını çok iyi 

yapmadığımızı kabul edebiliriz. Kritik Tasarım raporuna geçtiğimiz zaman sualtı aracında 

kullanacağımız bütün parçaların en ince ayrıntısına kadar düşündüğümüzden her parçanın 

fiyatlarını ayrı ayrı araştırarak daha net bir bütçe oluşturduk.  Sürenin kısalması bazı parçaların 

temini konusunda sıkıntı çıkacağı ihtimallerine karşı alternatifler düşünülerek bütçe yeniden 

revize edildi. Ön tasarımda hesaplamayı unuttuğumuz parçaların olduğunu fark ettiğimiz için 

bütçemiz bir miktar daha arttı ama daha doğru karar verdik diyebiliriz  

Fatih KÜLTUKTÜRKAN

Danışman Öğretmen

Çetin Erdem KILINÇ

Takım Kaptanı

Yusuf HERDEM

Takım Üyesi

Sina BOZDOĞAN

Takım Üyesi

Yazılım Elektronik Tasarım Mekanik Tasarım
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı (Şematik) 
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4.1. Sistem Tasarımı (Görsel) 

 
  



7 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Ön Tasarım raporunda 3 motorlu bir yapı tercih 

edilmiştir. Bununla ilgili hızlı bir 3 boyutlu bir tasarım 

yapılmıştır. 

Bu tasarım yapısında motorlar kendi aralarında 60 

derecelik açıyla yerleştirilecekti. Bu yapıda motorların 

enerjilerini birbirleri yok ederek verimsiz olacağını 

düşündüğümüzden vazgeçtik. Daha sonra Milli Arabamız 

TOGG’dan esinlenerek 4 motorlu bir yüzen araba modeli 

üzerinde çalışmalar başlattık. 

 

  Bu yapı üzerinde oldukça ilerlemiştik ki, birinci 

tasarımdaki hatamızın çözümünü bulmuş olduk. Bu yapıda servo 

motorlar ile motorların yönlerini değiştirerek sualtı aracımızı 

hareket ettirebiliyorduk. Ama bizim ilk fikrimizden 

vazgeçmemize sebep olan motorların birbirlerinin enerjisini yok 

etmesini engelleyecek yöntemin motorlar arasındaki açıyı sürekli 

değiştirerek çözebileceğimizi fark ettiğimizden tekrar ilk fikrimiz 

üzerinde yoğunlaştık. Kısa bir sürede temel yapısı olan şekil-3 

deki gibi tasarladık. 

  

Daha sonra 

aracımızı suyun içinde 

dikey eksende hareket 

ettirecek motorların 

yerleşimini planlayarak 

tasarımda yerlerine 

yerleştirdik. 

 

 

 

Ortasındaki üçgen yapının su direnci oluşturacağını 

düşündüğümüzden yuvarlak yapıya dönüştürdük. 

 

 Sonraki aşamada elektronik devrelerin, sensörler ve kameranın 

yerleştirileceği şeffaf kısımların oluşturulmasına geçtik. 

 

Sürekli çalışmalar ile su altı aracımızı nihai durumuna getirdik. Sualtı aracımızın bu 

tasarımını seçmemizin en önemli nedenlerinden birisi 3 tane değişken açılı motorları sayesinde 

Z ekseninde (kendi etrafında) çok rahat bir şekilde dönebilecek kabiliyete sahip olması. Ayrıca 

Şekil 2 

Şekil 1 

Şekil 4 Şekil 3 

Şekil 5 
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aracın ön taraf yönü değişmeden (kamera yönü değişmeden) yatay eksende hareket 

kabiliyetine sahip olacağından dolayı bu tasarımı kullanmaya karar verdik. 

 

 

4.2.1.1.Teknik Çizimleri 

  Üst Görünüm: 

 

   

 

Şekil 6 Şekil 7 
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Sağ Yandan Görünüm: 

 

 

Ön Görünüm: 
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Trimetrik Görünüm: 
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4.2.2. Malzemeler 

 

4.2.2.1. Gövde: Sualtı aracımızın gövdesinin 

ana malzemesi olarak pleksi tercih edilmiştir. Pleksi 

malzemesinin özkütlesi suyun özkütlesine yakın 

olması (1,18g/cm3) sualtı aracımızı suyun içindeki 

ağırlığını sıfırlamakta bize zorluk çıkartmayacaktır. 

Aynı zamanda pleksi malzemesi kolay işlenebilen, 

kesilebilen, delinebilen bir yapısının olmasından 

dolayı da tercihimizde etkili olmuştur. Pleksi 

malzemesi dayanıklı olmasından dolayı bize 5mm 

kalınlığında 50cmx50cm iki adet plaka gövde yapımı 

için yeterli olacaktır.  

 

 

4.2.2.2. Kamera ve Elektronik Parçaların Kutusu: Sualtı aracımızda 

kullanacağımız kamera ve elektronik sistemlerin yerleştirileceği kutu şeffaf pleksi borudan 

yapılmasına karar verdik. Bu boruların kapak kısımları sızdırmazlık contaları yardımı ile açılıp 

kapabilen bir kapak istemi ile kapatılacaktır. Camdan daha dayanıklı olduğu için şeffaf pleksi 

boru tercih edilmiştir. 

 
 

4.2.2.3. Motor Nozulu ve Pervane Sistemi: Sualtı aracımızın hareket sistemi 

motorlara takılacak pervane ve motorların takılacağı nozullar karbonfiber toz katkılı tpu 

malzeme ile üretilecektir. 3 kanatlı bir pervane modeli olmasına karar verilip, Solidworks 

programında tasarlanmıştır. 
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4.2.2.4. Bağlantı Parçaları: Sualtı aracımızın bağlantı parçaları 3 boyutlu yazıcı 

malzemesi olan PLA+ filamentten üretilecektir. Sualtı aracımızın parçaları olan motor ve 

pervane muhafazaları (nozul), robotik kolu, aracın ayak kısmını kolaylıkla bu malzeme ile 3 

boyutlu yazıcıda basabiliyor olmamız malzemenin seçilme sebebini oluşturmaktadır. 

 

 4.2.2.5. Bağlantı Vida ve Somunları: Gövdeye ara bağlantı parçalarını, motor 

koruması nozulları ve şeffaf boruları birbirine havsa başlı M5 vida ve M5 insert somun ile 

sabitlenecektir.  

 
 4.2.2.6. Yüzdürmeye Yardımcı Malzemeler: Su altı aracımızın 

yüzmek yerine dibe batması durumunda suda dengede kalabilmesi için 

çeşitli yerlerine Polietilen Köpük yerleştirilerek aracımızın su içindeki 

ağırlığı sıfırlamasında kullanılacaktır. Eğer sualtı aracı batmak yerine 

yüzerse oldukça ağır bir metal olan kurşun takılarak aracımızın su 

içindeki ağırlığı sıfırlanacaktır. Bu malzemeler kolay bulunabilen, su 

tutmayan bir yapıda olmaları nedeni ile tercih edildiler. 

 

Malzeme Tablosu 

S.N. Malzemenin Kullanıldığı Parça Malzeme 

1 Gövde Pleksiglass 

2 Kamera ve Elektronik Parça Kutusu  Şeffaf Pleksi Boru 

3 Motor Nozulu (Koruması) ve Pervaneler Karbonfiber Toz Katkılı 

TPU 

4 Gövde Yardımcı Parçalar PLA+ 

5 Bağlantı Vida ve Somunları 
M5 vida M5 insert 

somun 

6 Yüzdürmeye Yardımcı Malzeme Polietilen Köpük 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Üretim aşamasında CNC keşim ve 3 Boyutlu yazıcı ile üretim yöntemleri 

kullanılacaktır. CNC kesimi gövdemizin büyük yapıya sahip olması ve tek parçadan 

oluşmasını istediğimiz için 50cmX50cm pleksi malzemesi lazer kesim ile bilgisayarda 

Solidworks programında çizdiğimiz yapının svg kodları alınarak CNC lazer kesim yapacak 

firmaya gönderilerek üretim yapmaları istenecektir.  

Diğer birçok parça okulumuzun 3 boyutlu yazıcısından PLA+ ve karbonfiber toz 

katkılı TPU filament çeşitleri kullanılarak üretilecektir. 3 boyutlu yazıcıdan baskı almamızın 

sebebi parçaları kendimizin tasarlamış olması ve test aşamasında bir sorun ile karşılaşıldığında 

tekrar tasarlanarak üretimin çabuk olmasından dolayı tercih edilmiştir. Üretilen bu parçalar 

montaj aşamasında M5 ve M3 vidalar kullanılarak birbirlerine sabitlenecektir.  

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracımız üstten bakıldığı zaman yuvarlak bir forma sahip olacaktır. Aracımızın en 

büyük kesiti 45cm olacaktır. Ağırlığı bütün elamanları eklediğimiz zaman 5kg az olmaktadır. 

Kullanılan bütün malzemelerin ağırlıkları toplanarak yapılan hesaplamaya göre 3650gr 

civarında olacağını hesapladık. Yüzey hacmi ile orantılandığı zaman fiber borular sayesinde 

aracımızın batmaktan çok yüzme eğilimi göstereceğini hesapladık. Simetrik bir yapıda olması 

yüzerken dengeli olacağını her tarafının eşit miktarda suya batacağını söyleyebiliriz. 

Solidworks programında kütle hesaplamasında kütle merkezi motorlardan aşağıda aracın 

ortasında olduğunu göstermektedir. Buda aracımızın yarıdan fazla batacağı anlamına 

gelmektedir. 

 

Sualtı Aracı boyutları 

En Boy Yükseklik 

450mm 450mm 360mm 

 

Sualtı Aracı Ağırlığı 4200gr    

Sualtı Aracı Hacmi 4350cm3  

Sualtı Aracı Özkütlesi 0,96gr/cm3 

  Sualtı aracımızın öz kütlesi suyun öz kütlesinden düşük olduğu için yüzme 

eğilimi gösterecektir.  

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

TTL Dönüştürücü: Aracımızın su üstünde bulunan kontrol istasyonu 

ile haberleşmesinde USB(Universal Serial Bus) protokolü kullanılmıştır. 

USB protokolü araçta bulunan kamera ve Raspberry Pi ile iletişime 

geçmemizi sağlayacak. Raspberry Pi PL2303 USB-TTL Seri Dönüştürücü 

Kartı ile USB protokolüne bağlanmıştır. Bu yöntemi seçmemizdeki neden 

daha önce TTL konusunda tecrübeli olmamızdır. 
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Raspberry Pi 4 

Aracımızı kontrol etmek için Raspberry Pi 4 kullanacağız. Raspberry Pi 4 26 adet 

kontrol pini ile motorlarımızı ve sensörlerimizi kontrol 

edebilecek. Ayrıca yüksek işlem gücüne sahip olduğu için 

aracımız sensörlerden gelen bilgilere göre kendisini suda 

düzeltebilecek. 

Sualtı aracımızın beyni konumundaki kart olan 

Rasberry Pi seçmemizin sebebi çok rahat bir şekilde ESC, 

sensörler ve servo motor bağlantısı yapılabiliyor olmasıdır. 

Ayrıca aynı anda birçok progress çalıştırma kabiliyetinin 

olması diğer bir tercih nedenimizdir.  

 

Güç Kaynağı: Sualtı aracımızın enerji ihtiyacı 12V 40A iki 

tane güç kaynağı ile sağlanacaktır.  Araç içindeki motorların 12V 

beslemeye ihtiyaç duyması ve sensörler ve rasberry pi kartının güç 

ihtiyacı gelen 12Voltun voltaj regülatörüyle 5V düşürülmesi ile 

sağlanması gerektiği için 12V güç kaynağı tercih edilmiştir. İki tane 

tercih edilmesinin sebebi yüksek akım çeken motorların güç 

ihtiyacını karşılamak için bir tane 80A güç kaynağı yerine paralel 

bağlı iki tane 40 amperlik güç kaynağı ile daha stabil çalışacağını 

düşündüğümüzden tercih edilmiştir.  

 

 Güç Dağıtım Kartı: Sualtı aracımıza gelen gücün motorlara 

dağıtılması için tasarladığımız güç dağıtım kartı üzerinde bulunan voltaj 

regülatörü ile düşük voltajda çalışan kartların ve servo motorları güç 

beslemesi sağlanacak. Ayrıca üzerinde bulunan XT60 konnektörler ile 

12V gerilimin dağıtılmasında kolaylık sağlanacak olmasından dolayı 

tercih edilmiştir.  
 

 Güç ve Data İletim Kablosu: Sualtı aracımızın motorları ve 

elektronik parçaların ihtiyaç duyduğu gücü kontrol istasyonundan araca 

taşıyacak kablo olarak silikon kaplı 2x10AWG kablo tercih edilecektir. 

Bu kabloyu tercih etmemizin sebebi hem esnek bir yapıya sahip olması 

hem de fırçasız motorların ihtiyaç duyduğu yüksek akımlara 

dayanabilecek bir yapıda olmasından dolayı tercih edilmiştir. Ayrıca veri 

iletimi için 4 telli veri iletim kablosu kullanılacaktır. 

 

Motorlar ve Sürücüleri: Sualtı aracımızın hareket gücünü fırçasız motorlardan 

alacaktır. Fırçasız motor modeli olarak 2212 820KV özelliklerinde bir motor kullanılacaktır. 

Bu motorları sürmek için en az 30A güç verebilen iki yönlü ESC’ler tercih edilecektir. İki 

yönlü ESC bulunamaz ise motorların yön kontrolü için ESC ek olarak 30A motor sürücüler 

kullanılacaktır. Ayrıca yatay eksende hareket sağlayan değişken acılı motorların acı 

değişimleri için 10kg/cm2 ve daha fazla güç üretebilen sugeçirmez servo motorlar tercih 

edilecektir. Fırçasız motorların güçlü ve verimli ve su yalıtımının yapılabilir olmasından dolayı 

tercih edilmiştir.  
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Kamera: Sualtı aracımızın sualtındayken bize net görüntü 

verebilecek, boyutu küçük ve hafif olmasından dolayı SJCAM 

aksiyon kamerası tercih edilmiştir. Bu aksiyon kamerası USB 

kablosu üzerinden canlı olarak görüntü gönderimi yapabilme 

yeteneğine sahip olması diğer tercih nedenlerimizden birisidir. 

 

Kumanda Kolu: Sualtı aracımızı uzaktan kontrolü için USB 

bağlantılı oyun kolu (joystick) tercih edilmiştir. Oyun kolu üzerinde 

birçok yön tuşunun ve iki elle kolay kullanımından dolayı tercih 

edilmiştir. 

Sensörler: Sualtı cihazımızı yüzdürmekte yardımcı olması için MPU6050 6 eksenli 

ivme ve gyro sensörü, derinlik kontrolü için Analog Su basınç sensörü, yön kontrolü yapmak 

için HMC5883L/QMC5883 3 Eksen Pusula Sensörü, su sızıntılarını tespit etmek için iki tane 

su sensörü kullanılacaktır.  

     

 

Analog Dijital Dönüştürü (ADC): Sualtı cihazımızın kontrol 

kartı olan raspberry pi de analog giriş olmadığı için analog sensörleri 

bağlamak için analog sinyalleri dijital sinyalere dönüştüren dönüştürücü 

ADS1115 16-Bit 4 Kanal ADC kullanılacaktır.  

 

S.N. Malzemenin Kullanıldığı Parça Malzeme 

1 Kontrol Kartı Raspberry Pi 

2 Dönüştürücü  USB to TTL 

3 Güç Kaynağı (2 Adet) 12V 40A 

4 Güç Dağıtım Kartı PCB imalat edilecek 

5 Güç İletim Kablosu 2x10AWG Silikon kablo 

6 Motorlar Emax 2212 820KV 

7 ESC 30A  

8 Servo Motor Emax 3005 Su geçirmez 

9 Kamera SJCAM 4000 

10 Kumanda Kolu Oyun kolu (joystick) 

11 Sensör Su Sensörü 

12 Sensör Su Basınç Sensörü 

13 Sensör MPU6050 ivme ve Gyro 

14 Sensör HMC5883L Pusula 

15 Analog Dijital Çevirici ADS1115 ADC 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Dikey Eksen Hareket Algoritması: 
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Yatay Hareket Algoritması: 
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Dikey Eksende Sabit Yükseklikte Tutma Algoritması: 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Raspberry Pi ve bilgisayar üzerinde çalışacak olan uygulamaların yazılacağı ortak dilde 

aradığımız özellikler; çoklu platform desteklemesi, grafiksel arayüzü desteklemesi, nesne 

yönelimli olması ve olabildiğince çok kaynağa sahip olmasıydı. Grafiksel arayüzü destekleyen 

popüler dillere baktığımızda karşımıza Java ve C# dilleri çıkıyor. Ancak C# .Net platformu 

üzerinde çalıştığından Raspberry Pi üzerinde çalıştırması zor olacaktı. Java ile yazılan 

uygulamalar gerekli bütün şartları sağladığından kullanacağımız dili Java olarak seçtik. Aracın 

hareket algoritmaları tasarlandıktan sonra ilk olarak araç içinde kontrolcü olarak kullanılacak 

olan Raspberry Pi kartı ile kontrol istasyonunda bulanacak olan bilgisayar arasında iletişim 

denemeleri yapılmış, iletişim protokolü ve arayüzleri belirlenmiştir. Daha sonra Raspberry Pi 

kartına servo, fırçasız motor vb. örnek komponentler bağlanıp bilgisayara bağlı kontrol 

kumandası üzerinden kontrol testleri yapılmıştır. Temel kontroller başarı ile test edildikten 

sonra bilgisayar üzerinde çalışan uygulama için GUI(Grafik Kullanıcı Arayüzü) tasarlanmış, 

işlevsel hale getirilmiştir. Bu arayüzde pilot, aracın motor açılarından aracın ivme ve pusula 

değerlerine kadar her türlü veriyi ekranda kolay bir şekilde görebilmektedir. 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Araç kontrol istasyonu, bilgisayar ve kontrol kumandasından oluşacaktır. Araç ile 

kontrol istasyonu arasındaki veri ve görüntü iletimi, USB protokolü ile sağlanacaktır. Uzun 

mesafede USB'nin sorun çıkartması olasıdır. Cihaz içindeki güç ile USB kablosu beslenip bu 

sorunun giderilmesi denenecektir. Sorun giderilemezse iletişimi RJ45 kablolar üzerinden 

sağlayan USB Extender cihazları kullanılacaktır. Araca USB protokolü ile ulaşan veri USB 

Hub ile çoğaltılarak araçtaki kamera ve Raspberry Pi kartına dağıtılacaktır. Raspberry Pi kartı 

ile iletişim GPIO portlarındaki RS-232 pinleri üzerinden sağlanacağından Raspberry Pi ile 

USB kablosu arasında USB-TTL dönüştürücü kullanılacaktır. Yazılım Tasarım Süreci 

bölümünde bahsedilen sebeplerden dolayı seçtiğimiz Java dili ile yazılan kontrol 

uygulamamız, cihazdan gelen tek bir USB hattı bağlanmış olmasına rağmen kamera ve 

CommPort'u(USB-TTL dönüştürücü vasıtasıyla bağlanan Raspberry Pi kartını) ayrı portlar 

olarak görmektedir. Uygulamamız gelen kamera görüntüsünü uygulamanın arka planında 

gösterecek, Raspberry Pi'den gelen sensör verilerini de okunaklı ve görüntüyü engellemeyecek 

şekilde gösterecektir. 

Raspberry Pi ile bilgisayar uygulaması arasındaki veri iletişimi JSON veri yapısı ile 

sağlanmaktadır. Örnek olarak "A Motoruna %50 güç ver." verisini key-value ilişkisine göre 



20 

JSON yapısına çevirilerek "{"MotorA":50}" şekline getirildikten sonra Raspberry Pi'ye 

gönderilmektedir. Raspberry Pi bu veriyi tekrar "parse" ederek işlemleri gerçekleştirmektedir. 

 
 

 

5. GÜVENLİK 

Aracın su geçirmemesi için yarışma gününe kadar denemeleri yapılacak ve su geçiren 

bölümlerin izolasyonu su sızdırmaz contalar, silikonlar, bantlar ile sağlanacaktır. Aracın 

elektronik devrelerinin olduğu bölüme su girmesi durumuna karşı araç içerisinde bulunan 

sensör bilgileri kontrol istasyonuna gönderilecektir. Herhangi bir acil durumda kontrol 

masasından acil durdurma butonuna basılarak aracın gücü kesilebilecektir. Güç kaynağı 12V 

olarak seçilecek ve sıcaklığı sensör yardımı ile takip edilecektir. Araç içerisinde bulunan güç 

bölümü testler sırasında sıcaklık ve güç ihtiyaçları incelenecektir. Kısa devre oluşması 

durumunda aşırı güç çekilmesinin önüne geçmek için max amper değerinde bir sigorta 

yerleştirilecektir. Güç kablosu yüksek akıma dayanıklı olan silikon kaplı TTR 10AWG kablo 

seçilecektir. Araç tasarımında pervaneler nozul (pervane koruması) içerisine alınarak olası 
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istenmeyen durumlara karşı korunmuş olacaktır. Motorların içi epoksi reçine ile su yalıtımı 

yapılacaktır. Aracımızın keskin, sivri uç olmamasına özenle dikkat edilecektir.  

6. TEST 

Bu yıl ilk defa katıldığımızdan dolayı bu aşamaya kadar yaptığımız yazılım testleri, 

simülasyon testleri ve bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman hangi testleri yapacağımızın 

senaryolarından bahsedilecektir.  

Yazılım Testi: Java kodları kullanarak kendimizin yazdığı program ile bilgisayara 

bağladığımız oyun kolundan komut okumalarını gerçekleştirdik. Bu aşamada çok fazla bir 

sorunla karşılaşmadık, oyun kolundan komut okumalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.  

Bilgisayar üzerinden oyun kolundan aldığımız komutları sualtı aracımızda 

kullanacağımız Raspberry Pi kartına gönderip, Raspberry Pi kartına bağlı servo motor ve 

fırçasız motorları çalıştırma testlerini gerçekleştirdik. Bu aşamada çok fazla bir sorunla 

karşılaşmadan servo motor ve fırçasız motorları çalıştırmayı başardık.  

Yazılım konusunda son olarak raspberry pi kartına USB kablo ile bağladığımız 

kameradan görüntüyü bilgisayara aktarma testlerini yaptık. İlk başta kablo sorunu yaşadık 

daha sonra daha kaliteli bir kabloyla bu sorunu çözdük.  

Sonuç: Bilgisayar üzerinden oyun koluyla raspberry pi kartına bağlı servo motor ve 

fırçasız motorları çalıştırıp, kameradan görüntüyü bilgisayar aktarmayı başardık.  

 

Simülasyon Testi: Solidworks programıyla 3 boyutlu olarak tasarladığımız uzaktan 

kumandalı su altı aracımız Gazebo simülatör programı ile suyun altındaki davranışlarını, 

yüzme testlerini yaptık. İlk denemelerimizde Sualtı cihazımız simülasyon programında suyun 

içine dengesiz battığını fark ettik. Bu soruna çözüm olarak batan kısmı dengeleyecek şekilde 

sualtı aracımızın batan kısmının karşı tarafına solidworks programında 3 boyutlu tasarımda 

hafif malzemeden parçalar ilave edilerek dengeli olması sağlanmıştır. Bu şekilde aracımızı çok 

fazla ağırlaştırmadan su içinde ağırlığını sıfırlamayı başardık. 

Sonuç: Sualtı aracımız simülatör programında su içinde asılı bir şekilde kalmasını 

sağladık.  
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KTR aşamasından başarılı bir şekilde geçtiğimiz zaman yapacağımız test senaryoları: 

Sızdırmazlık Testi: Simulatör ortamında gerçekleştirdiğimiz testleri gerçek ortamda 

gerçekleştirmeye çalışılacaktır. İlk olarak sualtı aracımızın sızdırmazlık testi yapılacaktır. 

Bütün parçaları montaj edildikten sonra şişme havuza su doldurarak aracımıza elektrik 

vermeden su içine bırakarak su kabarcıkları çıkıp çıkmadığı gözlemlenecektir. Kabarcık çıkışı 

olan veya elektronik bölümlere su aldığını tespit edersek su geçirmez tamir bantları ile bu 

kısımların su yalıtımı kuvvetlendirilecektir.  

Denge Testi: Sızdırmazlık testinden başarılı bir şekilde geçtikten sonra denge testlerini 

uygulamaya başlayacağız. Hedefimiz motorlar kapalıyken su içinde sualtı aracımızın su 

yüzeyine paralel durmasını sağlamak. Bu aşamada sualtı cihazımız batsa da yüzse de denge 

durumunda olmasını sağlamaya çalışacağız. Dengesini sağlamak için sualtı aracımızın diğer 

kısımlarına göre daha aşağıda duran kısımlarına köpük malzemeden parçalar ilave edilerek 

dengesi sağlanacaktır.  

Yüzme Testi: Denge testini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra sualtı aracımızı 

daha derin suya sahip havuzlarda su içinde yüzme testlerini gerçekleştireceğiz. İlk hedefimiz 

sualtı aracımızın suyun içinde asılı bir şekilde kalmasını sağlamak olacaktır. Eğer cihazımız 

su yüzeyinde kalma eğilimi gösterirse cihazın alt kısımlarına kurşun malzeme bağlayarak 

cihazın batması sağlanacaktır. Diğer bir olasılık olan cihazımız yüzmek yerine hızlı bir şekilde 

suyun dibine doğru batarsa bu seferde sualtı aracının üst kısımlarına köpük malzeme 

bağlanarak yüzmesi sağlanacaktır.  

Dikey Hareket Testi: 3 testi başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra sualtı aracımızın 

dikey hareket testlerini gerçekleştireceğiz. İlk yapacağımız test dengeli bir şekilde batmasını 

sağlamak olacaktır. 3 motorla batırmak istediğimizden dolayı suyun direnci sualtı aracımızın 

bütün yüzeylerine eşit miktarda etki yapmayacağı ve motorların ikisinin önde bir tanesinin 

arkada olduğu için dengeli batmasına engel olacaktır. Bu sorunumuzu çözüm olarak araç içine 

yerleştireceğimiz gyro sensorü sayesinde, eğer cihazımız belli bir dereceden fazla eğim olduğu 

zaman, gyro sensöründen alacağımız değerlere göre motorların gücünü değiştirerek dengeli 

batması ve dengeli bir şekilde yüzeye çıkması sağlanacaktır. 

Yatay Hareket Testi: Bu aşamada su altı cihazımızın yatay eksende ileri – geri, sağa 

– sola hareketlerinin testlerini gerçekleştireceğiz. Yatay hareket testinde karşılaşacağımız en 

büyük sorunlardan biri ileri giderken sualtı cihazımızın sola veya sağa doğru hareket ederek 

ilerleme eğilimi göstermesi olacaktır. Bu durumun çözümü olarak araç içine yerleştireceğimiz 

bir pusula sensorü sayesinde düz ileri giderken açı değişimini tespit ettiğimiz zaman ön 

motorların açılarını ve motor kuvvetini değiştirmek suretiyle sola, sağa kaymadan düz 

ilerlemesi sağlanacaktır.  

İleri yönde hareket ederken sola ya da sağa döndürmek istediğimizde motor açısını ve 

motor kuvvetini değiştirmek suretiyle sualtı aracımızı istediğimiz tarafa yönelmesi 

sağlanacaktır.  

Kendi Ekseni Etrafında Dönme Testi: İleri ya da geri yönde hareket etmezken kendi 

ekseni etrafında dönme hareketini gerçekleştirmek için itiş motorlarının birbirleri arasındaki 

açılar servo motorlar ile 120 derece konumuna getirdiğimiz zaman motorlara eşit kuvvet 

uygulandığı takdirde kendi ekseni etrafında dönme gerçekleştirmesini istiyoruz. Bu test 

sırasında çıkabilecek sorunların başında sualtı aracı kendi ekseni etrafında dönerken ileri veya 

geriye doğru hareket ederek dönmesi olacaktır. Böyle bir sorun olursa açıları değiştirerek bu 

sorunun çözümü bulunmaya çalışılacaktır.  
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Kamera Görüntü Testi: Sualtı aracımızı sualtında hareket ettirirken istenen görevleri 

yerine getirebilmesi için sualtı aracına yerleştireceğimiz kameranın kesintisiz bir şekilde 

sualtında net görüntüler gönderip göndermediği test edilecektir. Kamera sistemi kapalı fanus 

sistemi içinde yukarı – aşağı yönde hareket ettirecek servo motorun hareket testleri 

yapılacaktır.  

Robotik Kol Testi: Sualtı aracımızın altına monte edilecek robotik kolun testleri 

gerçekleştirilecektir. İlk önce su yüzeyinde robotik kolun hareketleri oyun kolu (kumanda) ile 

hareket ettirilip, açılıp kapanma testleri gerçekleştirilecektir. Bu testlerden başarı ile geçtikten 

sonra sualtında robotik kol ile nesne tutma, nesne taşıma ve bırakma testleri 

gerçekleştirilecektir. Bu testler sırasında karşılaşılacak sorunların başında nesne tutamama, 

taşırken düşürme ya da nesneyi taşırken sualtı aracının hareket kabiliyetinin azalması olabilir. 

Robotik kolun su içinde nesneleri daha iyi tutması ve düşürmemesi için robot elin tutamaçları 

kaymayı azaltıcı bir yüzey şeklinde yapılacaktır.  

7. TECRÜBE 

Öncelikle çalışmalarımızı içinde bulunduğumuz covid-19 pandemisi nedeniyle bir 

araya gelememe sorunu, evden video konferans yöntemiyle çözüldü. Bu sebeple trend çalışma 

şekli olan duruma ayak uydurduk. Bu süreçte Hangouts Meets program tecrübesini kazandık.  

Uzaktan çalışma sürecinde çalışma dosyalarının paylaşımı aynı dosya üzerinde 

senkron çalışma sorunu vardı, biz bu sorunu Google firmasının vermiş olduğu Bulut depolama 

servisi Drive kullanarak çözdük. Bu sayede takım üyeleri bulut teknolojisini daha verimli 

kullanmayı öğrendi. 

Zaman konusunda takım üyelerimiz pandemi sebebiyle birçok kez değişen tarihler 

içerisinde görevlerini yerine getirebilmek, projenin kesintisiz ilerleyebilmesi için etkin bir 

zaman planlaması hazırlamasının ve proje geliştirme sürecinde kriz yönetiminin önemini 

öğrendik. 

Takım üyeleri, ön tasarım raporu ile kritik tasarım raporu teslim süreci arasında 

projenin eksiklerini araştırarak ve gelişen durumlara karşı tedarik elemanlarını değiştirerek 

projeye farklı bir bakış açısı kazandırmayı ve senkron bütçe planlaması yapmayı öğrendi. 

Tasarım geliştirme sürecinde yapısal etkenlerin birçok kez gözden geçirilmesi, gerçek 

testlere geçilmeden önce simüle etmenin gerektiği öğrenildi. Kullanılan tasarım ve CAD 

yazılımlarının eksiklikleri fark edildi ve alternatiflerinin olduğu fark edildi. 

Yazılım geliştirme sürecinde, araçtan gelen bildirimler ve uyarılar üzerine çeşitli 

senaryolar hazırlanıp test edilmesi gerektiği, oluşabilecek yazılım çökmeleri ve sistem 

hatalarına karşı kaydedilen son verilerin yedeğinin otomatik alınmasının önemi öğrenildi. 

Elektrik aksamı geliştirme sürecinde çeşitli direnç ve akım testleri yapılması gerektiği 

öğrenildi.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

      8.1. Zaman Akış Çizelgesi   

İP 

No 

İP 

 Adı/Tanımı 

Kimler Tarafından 

Yapılacağı 

HAFTALAR   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Mart Nisan Mayıs  Haziran Temmuz Ağustos 

 1 Görev Analizi ve Literatür Taraması Tüm Takım Üyeleri X X X X                       

2 Tasarım Boyutsal Parametrelerinin Belirlenmesi Sina BOZDOĞAN    X X X X                    

3 Kontrol ve Güç Sistemleri Tasarımı Yusuf HERDEM        X X X X                

4 Kumanda Kolu Yazılım Çalışmaları Çetin Erdem KILINÇ         X X X X               

 5 Teknik Çizimler  Sina BOZDOĞAN          X X X X              

6 Simülasyon Çalışmaları Sina BOZDOĞAN           X X X              

7 Sualtı aracı Maliyet Hesaplama Yusuf HERDEM           X X X X X            

8 Parçaların Temini  Tüm Takım Üyeleri                X X X         

9 Montaj ve Parça Testleri Tüm Takım Üyeleri                 X X X        

10 Sızdırmazlık Testi ve Olası Sorun Çözüm süreci Tüm Takım Üyeleri                  X X X X      

11 
Denge ve Yüzme Testi ve Olası Sorun Çözüm 

süreci 
Tüm Takım Üyeleri                    X X X     

12 
Dikey ve Yatay Hareket Testi ve Sorun Çözüm 

süreci 
Tüm Takım Üyeleri                     X X X X   

13 
Kamera, Robotik Kol Testi ve Olası Sorunların 

Çözüm Süreci 
Tüm Takım Üyeleri                       X X X  

14 Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti Videosu Çekimi  Tüm Takım Üyeleri                        X X X 

15 Proje Yönetimi Çetin Erdem KILINÇ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 



25 

8.2. Sualtı Aracı Bütçe Planlaması 

No Parça Adı 
Birim 

Fiyatı (TL) 
Miktarı 

Toplam 

Fiyatı (TL) 

1 Fırçasız Motorlar 150 6 900 

2 30A ESC 150 6 900 

3 Su geçirmez Servo Motorlar 150 6 900 

4 Raspberry Pi  550 1 550 

5 Aksiyon Kamerası 1000 1 1000 

6 Su geçirmez Konnektör 25 10 250 

7 Kumanda kolu 50 1 50 

8 Usb Hub 50 1 50 

9 25 Metre Güç Kablosu 250 1 250 

10 25 Metre Data Kablosu 100 1 100 

11 Robotik El 100 1 100 

12 M5 vida ve M5 insert somunlar 50 1 50 

13 Pleksi şeffaf borular 100 1 100 

14 Güç Kaynağı 150 2 300 

15 Pleksi plaka  125 2 250 

16 CNC kesim 50 2 100 

17 3D baskı maliyeti 250 1 250 

18 Sızdırmazlık malzemeleri 50 1 50 

19 Sigorta + Acil durdurma düğmesi 75 1 75 

20 Voltaj Regülatörü (LM2596)  25 2 50 

21 Su Sensörü 15 1 15 

22 Sıcaklık Sensörü 20 1 20 

23 Su basınç Sensörü 150 1 150 

24 Gyro + Dijital Pusula 50 1 50 

25 TTL dönüştücürü 25 1 25 

26 Analog Dijital Dönüştürü (ADC) 25 1 25 

TOPLAM 6560 

8.3. Risk Planlaması 

Takımımız risk ve kriz yönetimi konusundaki yetkinliğini üyeler arasındaki güçlü 

iletişimden almaktadır. Gerçekleşen pandemi ile proje geliştirme esnasında süreçle ilgili 

tarihler birkaç kez değiştirildi. Projenin aksamamasında, senkron zaman planlaması 

yapılmasında ve dinamik kalmasında bu güçlü iletişim becerileri etkili oldu. 

Şimdi gelin yarışma sırasında gerçekleşebilecek risk senaryolarına bakalım. 

 

Senaryo 1 

Yarışma esnasında aracımızda sızıntı meydana geldi, bunu nasıl tespit ederiz ve bu 

durumda nasıl bir yol izleriz? 

Yarışma sırasında oluşabilecek bir sızıntının ciddi sonuçları olabilir. Bu süreçte 

sızıntıyı erken tespit etmek ve aracın elektrik aksamının güvende kalmasını sağlamak önemli 

bir rol oynamaktadır. Bu durumda aracın içinde bulunan su sensörü önemli bir bilgi kaynağı 

olacağından kumanda masasındaki operatör tarafından sürekli olarak gözlemlenecektir. Sızıntı 

tespit edilmesi halinde hakemlere bilgi verilerek aracın gücü kesilecektir. 
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Senaryo 2 

Yarışma esnasında araç ile iletişimimiz kesildi bu durumda ne yaparız? 

 Tasarladığımız yazılım böyle bir ihtimale karşı iletişim kesilmesi durumunda iletişimin 

sağlanması için çift yönlü olarak bağlantı kurmayı deneyecektir. Bu durum güç kesintisi 

sebebiyle gerçekleşirse, Operatör tarafından iletişim kurulamayacağı bildirildiği takdirde 

teknik mola hakkı kullanılacaktır. Teknik mola sırasında ilk olarak cihazın güç bağlantıları 

kontrol edilecektir. Sonrasında aracın kablo bağlantıları kontrol edilecektir burada meydana 

gelmiş bir hasarda yedek parça kontrol edilecek olumsuz durumda aracın içindeki kabloların 

etkin kullanımı yöntemine gidilecektir. 

Senaryo 3 

Pandemi sebebiyle yarışma tarihlerinde oluşacak değişim sırasında ne yaparız? 

Bu aşamaya kadar yaşadığımız tarih değişiklikleri bu durumun ileride de 

yaşanabileceği olasılığını güçlendirmektedir. Bu aşamaya kadar değişen tarihlere göre ilk plan 

taslak halini almış ve güncellenerek dinamiklik kazandırılmıştır. Bu sebeple son hazırlanan 

zaman planı, üretim aşamasında oluşabilecek problem-çözüm süreçleri ve dış etkenler 

düşünülerek %30 hata ve sapma payı ile hazırlanmıştır.  

 Senaryo 4 

Planlanan bütçenin yeterli olmaması durumunda nasıl çözümler üretebiliriz? 

Planlanan bütçe oluşabilecek fiyat dalgalanmaları göz önünde bulundurularak 

hazırlanmıştır. Ancak oluşabilecek bütçe açığında izlenecek ilk yol daha ekonomik 

tedarikçilere yönelmek olacaktır. Bu yol yeterli olmazsa, robotik takımımız daha önce katıldığı 

yarışmalarda ve projelerde zorluklarla elde ettiği destekçi networkine başvuracaktır. Bu 

yöntemler sonuç vermezse okulumuz Sümer Fen Lisesi’ne gönül vermiş mezunlarımız, 

öğretmenlerimiz ve hatta öğrencilerimiz takımımızı yalnız bırakmayacaktır. 

Senaryo 5 

Çeşitli parçalarımız testlerimiz sırasında hasar aldı nasıl çözümler üretebiliriz? 

Özellikle üç boyutlu ürettiğimiz parçalarda filamentin yapısı ve üretim sebebiyle bu 

durum daha çok beklenebilir. Bu parçalarda meydana gelebilecek hasar durumlarında paçanın 

hasar durumu incelenerek parçanın üretimi sırasında mukavemetini artırıcı şekilde 

desteklenecektir, yoğunluğu veya doluluk oranı değiştirilebilir. 

Sızdırmazlık testimiz sırasında meydana gelebilecek olağandışı bir durum sebebiyle ya 

da test alanının elektrik tesisatından kaynaklanan problemlerde elektronik parçaların 

kullanılamaz hale gelmesi durumunda öncelikle tamir yöntemi kullanılacak tamir edilemezse 

yedek parça kontrolü sağlanacaktır olumsuz durumda parçanın bütçeye uygun maliyetle 

tedariki sağlanacaktır. 

Yapı parçalarında meydana gelebilecek hasarlar yerine 3 boyutlu baskı ile 

kullanılabilecek parçalar ile değiştirilebilir ise süratle parçalar tasarlanarak üretilecektir. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

 Aracımızın büyük bir kısmı tamamen kendi tasarımız olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir 

hazır sistemde olmayan bir yapı olan yuvarlak bir görünüme sahip olacaktır. Motor yapısı 3 

tane dikey eksen motoru ve 3 tane de yatay eksen motoru ile diğer sualtı araçlarından bizleri 

ayırmaktadır. Kontrol sistemi olarak hazır bir program kullanılmayacak yüzdürmeye yardımcı 

otopilot kartları tercih edilmeyip kendimizin yazdığı programlar ile sensörlerden alınan 

bilgilere göre motorların güç kontrolü yapılarak aracımızı diğer araçlardan üstün hale 

getirdiğimizi düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz bu sualtı aracı diğer su araçlarından görüntü 

olarak ve hareket yapısı olarak kendine özgün olduğunu söyleyebiliriz. Mekanik tasarım ve 

üretim yöntemlerinde de bahsedildiği gibi aracımızın gövdesi, motor korumaları, pervanesi, 

robotik kolun tamamı kendi üretimiz olacaktır. Kontrol yazılımı da yine kendimizin yazdığı 

bir program olacaktır.  
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