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1. RAPOR ÖZETİ  

ETÜ Triton takımı olarak katılmaya karar verdiğimiz Teknofest 2020 İnsansız Su Altı 

Sistemleri Yarışması’nın ilk aşaması olan Ön Tasarım Raporu’nun ardından projenin 

ilerleme süreci adına önemli adımlar atılmasına özen gösterilmiştir. Özellikle içinde 

bulunduğumuz COVID-19 pandemi sürecinde takım olarak bir araya gelemesek de 

yapılan çalışmaların geliştirilmesi amacıyla sürekli iletişim halinde olunmuştur. Bölüm 

2.2’de yer alan görev dağılımı şemasına bağlı kalınması bu sürecin olabildiğince 

verimli, sistematik ve eksiklerin giderilerek ilerlemesini sağlamıştır. Ancak maddi 

destek sürecinin ertelenmesi araç üretimine başlanmasında gecikmeye neden olmuştur. 

Bu yüzden Nisan ayı sonlarında başlamayı hedeflediğimiz üretim sürecine, haziran 

ayının ilk haftalarında başlamıştır.  

 

Kritik Tasarım Raporu süreci, takım olarak hazırlamış olduğumuz Ön Tasarım 

Raporu’nun değerlendirilmesiyle başlamıştır. Değerlendirme sonucunda projenin 

geliştirilmesi adına yapılan iyileştirmelerden ve değişikliklerden Bölüm 3’te yer alan 

Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi kısmında bahsedilmiştir.  

 

Aracın üretim aşamasına başlanması ve gerekli olduğunda imkanlarının 

kullanılabilmesi adına okulumuz TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile sürekli 

iletişimde olunmuştur. Bu süreçte, prototip olarak üretilen iticilerin su altında sahip 

olduğu itme kuvvetinin hesaplanması adına yaptığımız test okulumuzun olimpik yüzme 

havuzunda gerçekleştirilmiştir. Aracın ana gövdesinin üretimi ve işlenmesi yine 

okulumuzun tezgahlarında gerçekleşmektedir.  

 

Aracın kanat, robot kolu ve birçok kısmında katmanlı imalat yöntemi kullanılacaktır. 

Rapor sürecinde kanat üretimine başlanmıştır. Bu yöntemin uygulanması sırasında 

kullanılacak olan filament seçimine oldukça önem verilmiştir. Bu doğrultuda, iki farklı 

filament tipi için çekme numunesi hazırlanmış ve çekme testi yapılmıştır. Test 

sonucunda elde edilen verilerin farklılığı incelenmiş, kullanılacak olan filamente karar 

verilmiştir. Ayrıca üretilen kanat modelinin su sızdırmazlık testi yapılmış, böylece 

kullanılacak olan filament seçimi tekrar desteklenmiştir. Bu süreçte katmanlı imalat 

yöntemi ile robot kolunun kavrayıcı kısmı üretilmiş ve 2 saat boyunca su altında 

çalıştırılarak test edilmiştir. Test sonucunda kavrayıcının su altında güvenle 

çalışabildiği anlaşılmıştır Kullanılacak olan elektronik malzemelerin su izolasyonunun 

sağlanması için epoksi reçine ile kaplama yapılmıştır. Mekanik tasarım sırasında 

üretimine başlanan parçaların testleri yapılmıştır. Henüz üretilmemiş olan araç ve robot 

kolu gibi kısımların testleri için en uygun yöntemin çeşitli programlarla statik, akış 

analizi yapılması uygun görülmüştür. Bu analizler sayesinde tasarım simülasyonları 

yapılmış, optimum şartlarda herhangi bir sorun oluşturup, oluşturmadığı test edilmiştir.  

 

Projenin elektronik tasarım süreci, kullanılacak olan geliştirme kartlarının, motor 

sürücülerinin ve besleyici pillerin belirlenmesi ile başlamıştır. Aracın kontrolünü 

sağlaması için analog giriş sağlayan Arduino Mega kullanılacaktır. Gövde içerisindeki 

tüm elektroniklerde ve iticilerde yer alan motorlar 2 adet 11.1V voltaja sahip LiPO pil 

ile beslenecektir. Ana kontrol kartı PWM sinyalini kullanılacak olan 6 adet 30A’lik 

ESC’lere iletecektir. Ön Tasarım Raporunda belirlenen sensörlerde herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır. Ana kontrol kartı ile sensörler arasındaki haberleşme I2C 

protokolü ile sağlanacaktır. Görüntü alma ve işleme için 2 adet FPV kamera 

kullanılacaktır. Görüntüler işlenmek için Raspberry Pi 4 kartına aktarılacaktır. OSD 

Modülü C programlama dili ile MAX7456.h kütüphanesi kullanılarak Arduino 
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üzerinden programlanacaktır. Böylece ekran üzerinde toplam pil yüzdesi, pil 

hücrelerinin voltaj değeri, aracın eğimi ve aracın derinliği gibi bilgileri okunabilecektir.  

Rapor sürecinde aracın elektronik ve yazılımsal bazı testleri yapılmıştır. Elektronik 

testlerde motor akım testi yapılmış ve aracın ortalama çalışma süresinin yarışma şartları 

için oldukça yeterli olduğu gözlenmiştir. Yazılım denemelerinde ise 2. Otonom görevin 

gerçekleştirilebilmesi için eş merkezli çemberler çizilerek yazılan kod test edilmiştir.  

 

Aracın tasarım, üretim ve test aşamalarında birtakım problemler ile karşılaşılmıştır, bu 

sorunlara çözüm önerileri getirilerek gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. 7. Bölümde yer 

alan Tecrübeler kısmında, paslanmaya karşı çözüm önerisi, filament değişikliği, gövde 

üzerinde kanal değişikliği başlıkları altında bahsedilmiştir.  

 

Rapor sürecinde zaman, bütçe ve risk planlamasına bağlı kalınmıştır. Özellikle sürecin 

sistematik ilerlemesi adına en önemli süreç olan zaman planlamasında verilen aralıklara 

uyularak hareket edilmiştir. Ön Tasarım Raporu sonuçları açıklandıktan sonra en geç 

temmuz ayının ortalarına kadar malzeme tedarik sürecinin tamamlanması, aracın test ve 

geliştirme sürecinin başlaması planlanmaktadır. Bölüm 9’da yer alan Özgünlük 

Bölümünde, takım olarak araç tasarımı, üretimi ve süreç kapsamında fark yaratma 

çabası içerisinde bulunulduğu alanlara yer verilmiştir. 

 

Kritik Tasarım Raporu, üretimi devam eden aracımızın katılacağı Teknofest 2020 

İnsansız Su Altı Yarışması için hazırlanmıştır. Süreç kapsamında yapılan çalışmalarda 

elde edilen tüm veriler birleştirilerek bu rapor oluşturulmuştur.  

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1Takım Üyeleri 

DANIŞMAN BİLGİLERİ 

Dr. Zeki Uğurata Kocabıyıkoğlu:  

Ankara Atatürk Lisesi mezunu, devlet sınavı sonucu kazanılan 

devlet bursu ile İngiltere Sheffield Üniversitesi Elektronik 

Mühendisliği bölümünü bitirdi. Yüksek lisansına aynı okulda 

devam ederek 1971’de Elektronik Mühendisliği konusunda 

doktorasını tamamladı. 1978 yılında ASELSAN’ da AR-GE 

bölümünde işe başladı. Sırasıyla Elektronik Montaj Müdürlüğü, 

Elektronik Üretim Müdürlüğü, Elektronik Üretim Direktörlüğü, 

Haberleşme Cihazları Grup Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde 

bulundu. 2007 yılından bu yana TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ nde 

öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 

 

TAKIM ÜYELERİNİN BİLGİLERİ 

Arda Günay: 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği 

Bölümü 3.sınıf öğrencisidir. 
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Ceyda Altıntaş: 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği 

Bölümü 3.sınıf öğrencisidir.  

 

 

Ayberk Uslu: 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü 4.sınıf öğrencisidir. 

 

 

Beran Kurt 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği 

Bölümü 3.sınıf öğrencisidir. 

 

 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

Şekil 2.1. Takım organizasyon şeması ve görev dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

3.1.Ön Tasarım Raporunun Değerlendirilmesi 

 

Yarışmanın ilk aşaması olan Ön Tasarım Raporun’dan sonraki süreçte raporun 

öncülüğünde üretime başlangıç yapılmıştır. Bu aşamada raporda belirlenen mekanik ve 

elektrik tasarımlardan, yazılım ve algoritma geliştirme kısımlarında bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Ön Tasarım Raporu’nda planlanan tasarımların bir kısmı 

gerçekleştirilmiştir, bir kısmı gerçekleştirilme aşamasındadır. Bu süreçte karşılaşılan 

sorunlar nedeniyle bazı değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür. Ön Tasarım 

Raporundan farklı olarak uygulanan bölümler ve değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. 

 

3.2. Mekanik Tasarımdaki Değişiklikler 

 

3.2.1. Araç gövdesine uzuvların eklenme biçimi: 

Ön Tasarım Raporunda aracın üretim yöntemleri bölümünde, ana gövdenin üzerine 

eklenecek olan bağlantı elemanları, aracın uzuvları gibi parçaların sızdırmazlık şartı göz 

önünde bulundurularak ark kaynağı ile birleştirilecek olmasından bahsedilmiştir. Ancak 

Kritik Tasarım Raporu sürecinde araca unsur ekleme işleminin en az bağlantı yöntemi 

ve bağlantı elemanı kullanarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Böylece aracın 130 mm 

× 600 mm boyutlarına sahip alüminyum borudan yekpare biçimde imal edilerek 

sızdırmazlık özelliğinin artması göz önünde bulundurulmuştur. Tek parça şeklinde 

üretilecek olan ana gövde üzerindeki gerekli diş açma ve delik açma işlemleri Ön 

Tasarım Raporu’nda da bahsedildiği gibi CNC tezgahlarında gerçekleştirilecektir. 

3.2.2. Araç gövdesi ve kanatların birleşme kısımları: 

Ön Tasarım Raporu sırasında kanatlarda yer alan “kırlangıç kuyruğu” biçimindeki 

kanalın ana gövdede bulunan aynı geometriye sahip olan uzvun yerleşmesiyle araç-

kanat bütünlüğünün sağlanması planlanıyordu. Kritik Tasarım Raporu sürecinde ilk 

olarak, gövde üzerinde bulunan geçiş kısımları araç boyunca olacak biçimde uzatılarak 

tasarım yenilenmiştir. Gövde için üretim aşaması planlanmaya başlandığında, kanat ile 

bağlantıyı sağlayan uzvun kırlangıç kuyruğu biçiminde olduğunda yekpare şekilde 

imalin gerçekleşemeyeceğinden dolayı bu kısım “T kanal” biçimde yeniden 

tasarlanmıştır. Böylece tek parça olarak üretilen gövde ile kanatların birleşim 

noktalarında dayanıklılığın artması planlanmaktadır.  

3.3. Yazılım Değişiklikleri 

 

3.3.1. İkinci otonom görevler için planlama değişikliği: 

Ön Tasarım Raporunda 2. Otonom görev için belirlenen algoritma, merkezin 

koordinatları arduinoya gönderilecektir ve PID fonksiyonları yardımı ile merkez 

görüntünün ortasına getirilecek şeklinde planlanmıştır. Ancak 4.3.2.3’te yer alan 

algoritmanın kullanılmasına karar verilmiştir. Böylece ikinci otonom görev için yapılan 

denemelerde ÖTR’de belirlenen algoritmadan daha güvenilir bir algoritma 

belirlenmiştir.  

3.4.Bütçe Karşılaştırılması 

Bazı malzemelerin temini sponsorluk ile sağlanmıştır. Fakat gövde üretimi için alınacak 

alüminyum parçaya daha fazla ücret ödenmiştir. Ön tasarım raporuna göre planlanan 

bütçede bir miktar (200-250TL) artış olmuştur.  
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

Sualtı aracının şematik gösterimi Şekil 4.1’de görülmektedir 

 

Şekil 4.1. Araç sistem tasarım şeması 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

İlerleyen süreçte aracın tasarımında ana hatlara bağlı kalınarak bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Motor yuvaları, pervaneleri içine alacak şekilde yükseltilerek 

desteklenmiştir ve ana gövde kapağı yeniden tasarlanmıştır. Yeni tasarımın CAD 

görelileri aşağıdaki Şekillerde verilmiştir.   

 

Şekil 4.2. Su altı aracı final tasarımı izometrik görünümü 
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Şekil 4.3. Su altı aracı final tasarımı önden görünümü 

 

Şekil 4.4. Su altı aracı final tasarımı üstten görünümü 

  

Şekil 4.5. Su altı aracı final tasarımı yandan görünümü 

 

Araç; alüminyum bir ana gövde, motorların yerleşeceği iki polimer parça (ABS) 

ve bir robot koldan oluşacaktır. Ana gövde, elektronikleri içinde barındıran su 

geçirmez silindirik bir haznedir. Ayrıca alüminyumun yüksek ısıl iletkenliği 

sayesinde elektroniklerdeki istenmeyen ısı, gövde üzerinden suya aktarılacaktır. 

Kapak ile gövde arasında plastik conta olacaktır ve kapak gövdeye 6 tane cıvata 

ile bağlanacaktır.  
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Tasarımı yapılan aracın su altındaki performansının değerlendirilmesi için 

gerekli akış analizleri yapılmıştır. Analiz başlangıcında aracın basitleştirilmiş 

modeli oluşturulmuştur ve Şekil 4.6’da görüldüğü gibi araç sınırlarından 0.125 

m uzaklıkta bulunan bir su hacmi çizilmiştir.  

 

Şekil 4.6. Akış hacmi tasarımı 

Analizlerin yapılabilmesi için su hacmine en uygun mesh yapısı oluşturulmuştur. 

Akış analizi kısmında, minimum 0.1 olması gereken “Minimum Orthogonal 

Quality” değerinin 0.18 olduğu kontrol edilmiştir. Bu değer oluşturulan mesh 

yapısında herhangi bir sorun olmadığını göstermektedir.  

Analiz için çözüm modeli olarak diğer RANS modelleri arasında en kapsamlı ve 

akış ayrılmaları çözümünde daha başarılı olan, viskoz-SST k omega modeli 

kullanılmıştır. Aracın basitleştirilmiş modelinde pervanelere gerekli dönme 

yönü atanmıştır. Sınır koşulu olarak akış hacminin giriş kısmına 1 m/s değerinde 

hız ve çıkış kesitine basınç çıkışı atanmıştır. Gerekli tanımlamalar yapılan 

modelin, verilen iterasyon sayısına göre çözümlemeleri yapılmıştır. Bu 

çözümlemelerden elde edilen basınç, hız dağılımları ve vektör çizgileri aşağıdaki 

şekillerde verilmiştir.  

 

Şekil 4.7. Su altı aracı üzerinde elde edilen hız dağılımı 

Şekil 4.7’de aracın vektör çizgileri ile hız dağılımı yer almaktadır. Gövdenin 

yanlarında yer alan iticilere dönme hareketi tanımlandığı için en yüksek hız 
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değerleri görülmüştür. Genel olarak aracın aerodinamik yapısı planlanan 

hızlarda beklenen verimi sağlamıştır türbülans oluşumu minimuma indirilmiştir.  

 

Şekil 4.8. Su altı aracı üzerinde elde edilen basınç dağılımı 

 

Şekil 4.8’de aracın basınç dağılımı yer almaktadır. İncelenen basınç dağılımına 

göre, aracın ön kısmında bulunan kubbe biçimindeki kapakta, kanat kenarlarında 

ve yanlarda bulunan iticilerin yerleştirildiği kısımlarda basınç değerleri 

yüksektir. Ancak aracın düşük hızlarda hareketinde, ön kısımlarda ve kanat 

kenarlarında aracın verimini düşürmeyecek seviyede bir basınç değeri olduğu 

gözlenmiştir. 

4.2.1.1 İticiler 

Gövde dışındaki elektrik motorlarının su izolasyonu için statorlar epoksi reçine 

ile kaplanmıştır. Şekildeki gibi 60mm çapında pervaneler ile birleştirilmiştir ve 

iticilerin prototipi üretilmiştir.  

 

     

Şekil 4.9. İtici prototipi 

Aracı kontrol eden toplam 6 tane itici motor vardır. Motorlardan 4 tanesi zemine 

dik, 2 tanesi zemine paralel olacak şekilde araç üzerinde konumlandırılmıştır.   
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4’lü motor grubu aracın dengesinden ve z ekseni üzerindeki hareketlerden 

sorumludur. Diğer 2’li motor grubu ise aracın kendi ekseni etrafında 

dönmesinden, x ekseni ve z ekseni üzerindeki hareketten sorumludur. Aracın su 

içerisinde yüklü ya da yüksüz durumda kalması istenen pozisyon daima su 

yüzeyine paraleldir. Bu pozisyonun korunması için 4’lü motor grubu quadkopter 

mantığı ile çalışmaktadır. Yani araç bir yöne yatmak istediği zaman o taraftaki 

motor grubu devrini arttırmaktadır. Araç yüzeye çıkmak veya derine dalmak 

istediğinde bahsedilen motor grubu devrini arttıracak ya da azaltacaktır. Aracın 

sabit derinlikte ileri-geri hareketini 2’li motor grubu sağlayacaktır. İleri ya da 

geri hareket için motorlar aynı yönde dönmektedir. Aracın kendi ekseni etrafında 

dönmesi için de motorlar birbirlerinin tersi yönde döner.  

4.2.1.2 Robot Kol ve Kavrayıcı Tasarımı 

Objelerin kavranması ve taşınması için hareketli ve sabit olmak üzere iki farklı 

robot kol tasarlanmıştır.  

Öncelikli tasarım hareketli olandır. Kolun 3 farklı noktadan hareketi, statorları 

epoksi reçine ile kaplanarak su geçirmez hale getirilmiş 3 step motor (Nema 17) 

sağlayacaktır. Ancak bu tasarımın başarısız olma riski vardır. Step motorların su 

geçirmezliği test edilmelidir. Mevcut şartlarda gereken step motorları temin edip 

üzerinde testler yapma şansımız yoktur. Bu tasarımın üretilip test edebilmesi 

kritik tasarım raporundan sonraya bırakılmıştır.  

İkinci tasarım birinci tasarımın başarısız olması durumunda hayata 

geçirilecektir. Kol iki bağlantı noktasından sabitlenecektir istenilen açılar araç 

karadayken elle ayarlanacaktır ve görev boyunca sabit kalacaktır.  

Her iki tasarımda da Şekil 4.10’da yer alan katmanlı imalat yöntemi ile üretilmiş 

kavrayıcı kullanılacaktır. Kavrama hareketi, statoru reçine ile kaplanmış step 

motor ile sağlanacaktır. Kavrayıcının gerekli su altı testleri yapılmış testler 

bölümünde bahsedilmiştir.  

 

Şekil 4.10. Katmanlı imalat yöntemi ile üretilen kavrayıcı 

Kol gerekmediği zaman gövdeden sökülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak 

objelerin şekilleri belli olduğunda tasarım değişiklik gösterebilir. Mevcut 

tasarım aşağıdaki Şekillerde belirtilmiştir.  
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Şekil 4.11. Robot kolu tasarımı 

Robot kolunda kullanılacak olan step motorun kol ile birleşim noktasında çok 

büyük tork oluşacağı için o noktada polimer malzeme deformasyona uğrayabilir. 

Bu sorunun engellenmesi için kolların bağlantı noktasından Şekil 4.12’deki 

metal mil geçirilebilir. Mil geçirilmiş kolun statik analizi yapıldığında bağlantı 

noktasında oluşacak maksimum gerilmenin 4.327 Mpa olduğu gözlenir. Bu 

gerilme, kolun işleyişi sırasında herhangi bir soruna yol açmayacaktır. 

 
 

Şekil 4.12. Mil 
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Şekil 4.13. Mile sahip olan kolun statik analizi 

 

 

 

4.2.1.3. Kontrol Kumandası Tasarımı 

İhtiyaçlarımız doğrultusunda bir kontrol kolu tasarlanmıştır. Şekil 4.14’te 

görüldüğü gibi aracın kontrolleri için 2 adet joystick ve robot kolun kontrolü için 

1 adet joystick bulunmaktadır. Diğer kontroller için 3 tane aç-kapa buton ve 2 

tane potansiyometre için de delik bulunmaktadır. Tasarımda uzun süre 

kullanımda eli yormaması için keskin kenarlardan kaçınılmıştır.  

 

 

Şekil 4.14. Kontrol kolu tasarımı 
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4.2.2. Malzemeler  

Aracın İskeleti: Geliştirilen sualtı robotun gövde yapısının oluşumu için yüksek 

ısıl iletkenlik ve mukavemete sahip aynı zamanda hafif olacak şekilde malzeme 

seçimi yapılarak Şekil 4.15’te yer alan 7075 serisi alüminyum boru 

kullanılacaktır. 

 

 

Şekil 4.15. Robot kolu tasarımı 

 

Motorlar: Araç hareketinin sağlanması için Şekil 4.16’de yer alan A2212/15T 

930KV fırçasız motordan 6 adet kullanılacaktır. Bu motorun tercih edilmesinin 

sebebi suya karşı kolay izole edilebilmesi ve fiyatının ucuz olmasıdır.  Motorun 

teknik özellikleri Tablo 4.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.16. A2212/15T 930KV fırçasız motor 

 

Tablo 4.1. A2212/15T 930KV fırçasız motor özellikleri [1] 

ÖZELLİKLER PARAMETRELER 

Stator çapı 22mm 

Stator kalınlığı 12mm 

Stator kollarının sayısı 12 

Dönüş 15T 

KV (rpm/dak) 930KV 

Maksimum sürekli güç 320W 

Dış çap 28 mm 

Motor direnc 163mΩ 

 

 



 
 

14 
 

Step Motorlar: Robot kolun kavrayıcı hareketlerinde şekildeki BYJ48 stepper 

motor kullanılacaktır. Bu motorun kullanılmasının sebebi suya karşı 

izolasyonun kolay olması ve ucuz olmasıdır. 

 

 

Şekil 4.17. BYJ48 stepper motor 

 

Pervaneler: İticilerde Şekil Z’de verilen 60 mm çapında 4 kanatlı PC plastik 

pervaneden 6 adet kullanılacaktır. Pervaneler hazır alınacaktır. Bu pervanenin 

seçilmesinin nedeni yapılan CFD analizlerinde yüksek itiş gücü elde 

edilmesidir. 

 

 

Şekil 4.18. 4 kanatlı PC plastik pervane 

 

Konektör: Gerekli bağlantının sağlanabilmesi için IP68 standartlarına uygun 

Şekil 4.19’da yer alan su geçirmez konektör kullanılacaktır. Konektörün teknik 

özellikleri Tablo 4.2’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.19. Konektör 
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Tablo 4.2. 5 Pin 16mm Su Geçirmez Konnektör Teknik Özellikleri [2] 

ÖZELLİKLER PARAMETRELER 

Voltaj Değeri 250 V 

Akım Değeri 5 A 

Kontak Direnci 5 MΩ 

İzolasyon Değeri 2000 MΩ 

Dayanıklılık Voltajı 1500VAC @ 60 s. 

IP Sınıfı IP68 

Gövde Materyali PA66 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Şekilde yer alan 7075 serisi Alüminyum boru Trens SN50C / 1000 torna 

tezgahında işlenerek aracın ana gövdesi yekpare olarak imal edilmiştir. Gövde 

üzerine yapılacak delik açma, diş açma gibi işlemler CNC tezgahlarda 

yapılacaktır. Düz yüzeyler ve çıkıntılar frezede işlenecektir. 

 

 

Şekil 4.20. Torna tezgahında işlenen ana gövde 

Ana gövdenin son halinin Şekil 4.21’de yer aldığı gibi olması planlanmaktadır. 

 

 

Şekil 4.21. Su altı aracı ana gövde final tasarımı 
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Gövde ve kanatçıklar T kanalı ile birleşecektir. Kalıcı montaj olmayacağı için 

paçalar taşıma esansında ya da bir arza durumunda kolaylıkla sökülebilecektir. 

Şekilde T kanal ile bağlantı verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.22. T kanalı ile gövde ve kanat birleşimi 

 

4.2.3.2. Kanatların Üretimi 

Şekil 4.23’teki içinde iticileri barındıran kanatçık katmanlı imalat yöntemi ile 28 

saatte üretilmiştir. Bu sayede içiresinde istenilen miktarda (%10 doluluk oranı) 

boşluk bırakılabilecektir ve aracın su içeresindeki ağırlığın ayarlanmasında bu 

hacimlerin sağladığı kaldırma kuvveti önemli rol oynayacaktır.  

 

 

Şekil 4.23. 3D yazıcı ile üretilen kanat modeli 

 

4.2.3.3. Robot Kol ve Kavrayıcı Üretimi 

Önceki Şekil 4.10’da verilen tutucu katmanlı imalat yöntemleri ile üretilmiştir. 

Ayrıca robot kolun tamamı da aynı şekilde üretilecektir.  

 

4.2.3.4. Motorların Suya Karşı İzolasyonu 
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Su içeresinde aracın hareketini sağlayacak fırçasız motorlar ve robot kolun 

hareketlerini sağlayacak step motorlar su altında çalışabilmesi için yalıtkan bir 

madde ile izole edilmesi gerekmektedir. Öncelikler motorların statorları 

sökülmüştür ve bir kalıba konmuştur. Ardından Şekil 4.24’deki gibi reçine ile 

kaplanmıştır. 

    

Şekil 4.24. Reçine ile kaplanan motor statorları 

 

 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracın fiziksel özellikleri Tablo 4.3 ve Şekil 4.25’te verilmiştir. Aracın sudan 

yoğun olması istenmektedir. Tasarımda hacim sabittir ağırlık ise planlanan 

seviyede tutulabilmesi için parçaların yoğunluğunda veya eklenecek 

elektroniklerin ağırlığında değişiklik yapılabilecektir. 

 

Tablo 4.3. Aracın fiziksel özellikleri  

Hacim 5900 𝑐𝑚3 

Kütle 6500 g 

Yoğunluk 1.1 g / 𝑐𝑚3 

Su İçinde Kütle 600 g 

En 500 mm 

Boy 455 mm 

Yükseklik 120 mm 
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Şekil 4.25. Aracın teknik çizimi 

 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

4.3.1.1Elektronik Genel Tasarım 

Aracın hareketlerini sağlayacak yaklaşık 16A akım çekecek 6 motoru sürmek 

için 6 adet 30A’lik ESC’ler kullanılacaktır. Motorlar ve diğer araç içi 

elektronikler 2 adet 3S (11.1V) LiPO pil ile beslenecektir. Bu sayede otonum 

görevlerde kablo bağlantısı şart olmayacaktır.  

Herhangi bir kaçak akım, kısa devre durumunda istenmeyen kazaların önlenmesi 

için pil çıkışlarında sigorta kullanılacaktır. Ayrıca acil durumlarda gücün 

kesilmesi için doğrudan kontrol ünitesine bağlı iki adet röle bulunmaktadır. 

Motorların kontrolü, sensörlerden gelen verilerin analizi ve kontrol ünitesine 

iletimi araç içerisindeki Arduino Mega geliştirme kartı ile sağlanacaktır.  

Kontrol ünitesinde üretilen veriler arduino seri haberleşme portu üzerinden 

UART protokolü ile araca aktarılacaktır yani karadaki ve sudaki iki arduino, çift 

yönlü olarak haberleşecektir. Araç ile kontrol ünitesi arasında 25m kablo olacağı 

için UART protokolü tercih edilmiştir. Arduino ile sensörler ise I2C protokolü 

ile haberleşeceklerdir.  

Arduino gerekli PWM sinyalleri motor sürücülerine iletecektir. Motorların ters 

dönmesi gereken durumlarda çift kontaklı röleler ya da H köprüsü 

kullanılacaktır.  

Görüntü almak ve işlemek için 2 adet geniş açılı FPV kamera   kullanılacaktır. 

Görüntüler işlenmek üzere Raspberry Pi kartına ve kompozit video sinyali olarak 

kontrol ünitesindeki monitöre aktarılacaktır. Kapalı devre kamera sistemlerinde 

kullanılan kablolar kullanıldığında görüntünde bozulma parazit olmaması ön 

görülmektedir.  
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Elektronik tasarımın son haline ulaşana kadar denemler breadboard üzerinde 

yapılmaktadır. Süreçte çok fazla malzeme eklemesi ve güncellemesi yapılmıştır. 

Bu sebeple baskı devre tasarımının bu aşamada yapılmamasına karar verilmiştir. 

Tasarım son haline ulaştığında baskı devre hazırlanacaktır.  

4.3.1.2Kullanılacak Malzemeler  

Ana Kontrol Kartı 

Aracın ana kontrol kartı olarak arduino mega kullanılacaktır. Arduino kodlaması 

kolay ve analog giriş yapılabildiği için tercih edilmiştir. Paralel işlem yapılması 

gereken durumlarda yardımcı bir işlemci kullanılabilir (arduino mini). 

Görüntü İşleme Kartı 

Araç içeresinde görüntü işleme yapılabilmesi için güçlü bir işlemciye sahip olan 

Raspberry pi 4 kartı kullanılacaktır. 

OSD Modülü 

Arduino IDE ürerinden rahatlıkla programlanabileceği için mini OSD modülü 

kullanılacaktır.  

Basınç Sensörü: 

Aracın hangi derinlikte olduğunu saptamak için MS5540-CM su geçirmez 

basınç sensörü kullanılacaktır. Sensör, maksimum 100 metre su derinliğinde, 10-

1100 mbar mutlak basınç değerleri arasında ölçüm yapabilmektedir.  

Sıcaklık Sensörü:  

Sualtı robot içi ve su sıcaklığı LM35 sıcaklık sensörü ile kontrol edilecektir.  

Sensör, analog çıkışlı olup 2.7V ile 5V arası voltajla beslenmektedir. LM35 

sensörünün akım değeri 0.40.4mA ile 5mA arasında değişmektedir. Sıcaklık 

oranı; -55 ile +150 C’ye kadar ölçüm yapabilmektedir.  

İvme ve Eğim Sensörü: 

Aracın su içerisindeki konumu MPU 6050 ivme ve eğim sensörü ile ölçülecektir. 

Sensör, 3V ile 5V arası voltajla beslenmektedir ve haberleşme protokolü olarak 

I2C kullanmaktadır. Açısal ivme ölçer aralığı ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g, jiroskop ölçüm 

aralığı ise + 250 500 1000 2000 ° / s ‘dir. 

Mesafe Sensörü: 

Otonom sürüş esnasında aracın havuz duvarlarına çarpmasını önlemek amacı ile 

4 adet JSN-SR04T su geçirmez ultrasonik sensör kullanılacaktır.  

Islaklık Sensörü: 

Aracın su geçirmez kısmının zemininde ıslaklık sensörü olacaktır. 

Gaz Sensörü: 

Olası bir kablo yanığının tespiti için MQ-2 gaz sensörü kullanılacaktır. MQ-2 

gaz sensörü 300 – 10.000ppm aralığında gaz algılamaya yarar. 
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Şekil 4.26. Elektronik Tasarım Şeması 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

4.3.2.1.Manuel Kontrol Algoritması 

Aracın kontrol ünitesinde; 6 adet aracın hareketleri için, 3 adet robot kolun hareketleri 

için potansiyometre bulunur. Potansiyometrelerden gelen gerilim değerleri karadaki 

arduino ile okunur, okunan değerler bir diziye kaydedilir ve seri port üzerinden araç 

içindeki arduinoya gönderilir. Alınan değerler lineer olarak ESC’leri, servo motorları 

sürecek olana PWM sinyale dönüştürülür ve sürücülere aktarılır. 
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Şekil 4.27. Kontrol Algoritması Akış Şeması 

4.3.2.2.Navigasyon   Algoritması  

Aracın olması gereken derinlik operatör tarafından belirlendikten sonra PID 

fonksiyonları kullanılarak araç dikey pozisyonda bulunan 4’lü motor grubunun 

hızını arttırıp azaltarak olması gereken derinliği korumaya alışacak. Aracın 

gerçek derinliği ise MS5540-CM sensöründen alınan basınç verileri kullanılarak 

belirlenecektir. Aracın su yüzeyine paralel tutmak için ise MPU 6050 

sensöründen gelen veriler kullanılacak, aracın yüzey ile açısı PID fonksiyonları 

kullanılarak hata olarak hesaplanacak ve sürücülere tersi yönde parametre olarak 

gönderilecek. Yani eğer araç bir tarafa doğru eğilmiş ise o taraftaki motorla daha 

hızlı dönerek hatayı “0” yapmaya çalışacaktır. 

 

Şekil 4.28. Navigasyon Algoritması Akış şeması 
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4.3.2.3. Güdüm Algoritması 

İki otonom görev için ayrı kodlar çalışacaktır. Her iki görevde de Open cv 

kütüphanesi kullanılacaktır. İlk görev olan çemberden geçme görevinde 

öncelikle çemberin doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için 

Open cv kütüphanesinin birkaç fonksiyonu beraber kullanılacaktır. İlk olarak 

görüntü içerisindeki kırmızı pikseller bulunacaktır, ardından kırmızı piksellerin 

üstten basık elips, yandan basık elips ya da çember olup olmadığı kontrol 

edilecek, eğer bunlardan biri ise araç kırmızı piksellerin merkezinin 

koordinatlarını arduinoya gönderecek ve arduino PID fonksiyonları kullanarak 

kırmızı pikselleri görüntünün ortasına getirecek şekilde kendi etrafında dönüşler 

yapacak. Görüntü merkezde ya da merkez yakınlarında iken eğer şekil üstten 

basık bir çember ise araç yukarı aşağı hareketler ile yine PID fonksiyonları 

yardımıyla en uygun konumu belirleyecek. Bu işlem, şekli tam bir çember olana 

kadar devam edecek. Tam çember durumunda ise araç ileri gidecek. Her 

yaklaşmada çember büyüyeceği için gerekli hesaplamalar yapılarak aracın 

çembere anlık mesafesi de belirlenebilecek. Bu işlem, çember artık 

görünmeyene kadar devam edecek ve son bir ileri hareket ile görev sonlanacak. 

İkinci görevde ise araç suyun yüzeyine yakın bir şekilde zemini tarayacak. Yine 

Open cv kütüphanesinin fonksiyonlarından olan çember tanıma fonksiyonu 

yardımı ile zemindeki çemberler belirlenecek. Eğer belirlenen çemberlerin 

merkezi ortak ise merkez hedef kabul edilecektir. Merkezin koordinatları 

arduinoya gönderilecektir. PID fonksiyonları yardımı ile merkez görüntünün 

ortasına getirilecektir. Eğer merkez görüntünün ortasında ise araç kademeli 

olarak alçalacaktır. Her kademede mevcut konum kontrol edilip gerekirse araç 

ileri-geri ya da sağa-sola hareket ederek aracın doğru noktaya iniş yapması 

sağlanacaktır.  

 

Şekil 4.29. Güdüm Algoritması Akış Şeması 
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Şekil 4.30. 2. Otonom Görev Çember Bulma Algoritması Akış Şeması 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Görüntü işleme kodu python dilinde yazılacaktır. Kontrol ve Navigasyon kodları 

C dilinde yazılacaktır. Görüntü işleme kodu için PyCharm derleyicisi 

kullanılacaktır. Kontrol ve güdüm kodları Arduino IDE üzerinden yazılacaktır. 

 

4.3.3.1. Python Nedir? 

Python öğrenmesi oldukça kolay, üst düzey basit sözdizimine sahip, 

modülerliği, okunabilirliği destekleyen, platform bağımsız nesne yönelimli 

yorumlanabilir bir script dilidir. Python, ayrıca yorumlanabilir, interaktif ve 

nesne odaklı bir programlama dilidir. Python, oldukça temiz ve sade 

satırlarla kombine edebilmektedir. Ayrıca birçok sistem çağrısına ve 

kütüphanesine uygun olan birden fazla arayüze sahiptir ve C ya da C++ 

ortamında geliştirilebilir. [3] 

 

4.3.3.2.Neden Python? 

Python, Büyük şirket ya da yeni startup olsun, Python’un sunabileceği 

birçok avantajı vardır. Son birkaç yıldır büyük ölçüde ün kazanmış olan ve 

verimli bir dildir. Bu kadar ünlenmesi ve startuplar tarafından tercih 
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edilmesinin sonucunda Yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenimi vb gibi 

çok yönlü alanlara ulaştı. Yapay zeka talebi, sağlık, eğitim, bankacılık, 

yiyecek ve içecek endüstrisi, E-ticaret, pazarlama ve otomasyon gibi yeni 

girişimlerin çok olduğu alanlarda git gide artıyor. Python’un bu istekleri 

karşılarken tercih edilmesinin birçok sebebi var. 

1) Basit ve Tutarlı 

Python, kısa ev kolay okunabilir kodu ile bilinir ve özellikle programlamaya 

yeni başlamış yazılımcıların öğrenme kolaylığı açısından benzersizdir. 

Yapay zeka karmaşık algoritmalara dayanırken, girişimciler için vakit ve iş 

gücü çok önemliyken bu basitlik pythonun öne çıkmasını sağlar. Böylelikle 

girişim firmaları daha az kişiyle daha kısa sürede yapay zeka problemlerini 

çözemeye odaklanır. 

2) Geniş kütüphane ve framework seçeneği 

Python’un yapay zeka için bir çok kütüphane ve frameworku vardır 

(NumPy,Pytorch). Python’da ne zaman bir algoritma yürütmek istesek tek 

yapmamız gereken şey bir komut ile o kütüphaneyi indirip daha sonra 

gerekli fonksiyonları çağırmak. Bu basitliği sayesinde uygulama geliştirme 

süreci daha iyi ve hızlı ilerliyor. Bu frameworkler sayesinde her seferinde 

Amerika’yı baştan keşfetmeye gerek kalmıyor. 

3) Platform Bağımsız 

Python, Windows, Linux, MacOS gibi büyük platformları destekliyor. Bir 

dönüştürmeye gerek kalmadan bu platformlarda sıkıntısız çalışabiliyor. 

4) Popülerlik 

Python’un bu kadar kütüphane sunması ve kolay olmasının sonucunda bir 

popülerlik kazanmıştır ve bunun sonucunda Python ile ilgili internette 

birçok kaynak oluşmuştur. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme 

gibi alanlarda insanlar tarafından kolayca anlaşılır ve geliştirilebilir kod 

yazmak çok önemlidir. Bu popülerliği sayesinde sektöre yeni giren 

insanlarda Python tercih etmektedir. İnternette soruların cevabını bulmak 

çok daha kolaydır. 

 

4.4.Dış Arayüzler 

Operatör, aracı kullanırken kamera görüntüsünü ve gerekli sürüş verilerini bir monitörden 

görecektir. Kamera görüntüsü monitöre kompozit video sinyali olarak gönderilecektir. 

Gerekli veriler ise OSD (ekran üzeri yazı) sistemi ile video üzerine görsel olarak işlenerek 

gönderilecektir. Ayrıca cihaz içerisindeki sensörlerden okunan veriler seri portlar 

üzerinden kontrol ünitesine gönderilecektir. Gerekli görüldüğü durumda bilgisayardan 

herhangi bir seri port ekranından okunabilecektir. Kullanılması planlanan OSD modülü 

MAX7456 Şekil 4.31’de verilmiştir. OSD modülü MAX7456.h kütüphanesi yardımı ile 

arduino üzerinden C dilinde programlanacaktır. Operatör ekran üzerinde pil hücrelerinin 

voltaj değeri, toplam pil yüzdesi, aracın eğimi, aracın derinliği gibi bilgileri 

okuyabilecektir. 
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Şekil 4.31. Kamera görüntüsü 

 

Şekil 4.32. OSD Modülü 

 

 

5. GÜVENLİK 

o Aracın motorları suya karşı izole edilecektir. Herhangi bir kaçak-kısa devre 

durumunu bataryalar üzerindeki sigortalar engelleyecektir. Bu önlemlere 

rağmen oluşabilecek bir kablo yanığı, duman sensörü tarafından algılanacaktır. 

Aracın çalışma gerilimi en fazla 20V olacaktır.  

 

o Bütün kablo bağlantıları izole edilmiştir. Gerekli yerlerde İP68 standartlarında 

konektörler kullanılmıştır.  

 

o Araç bataryalı olduğu için araç üzerinde ve kontrol ünitesinde acil stop butonları 

bulunacaktır. Araç üzerindeki buton anahtar olarak çalışacaktır ve gücü 

doğrudan kesecektir. Kontrol ünitesindeki acil durum butonu ise batarya 

çıkışlarındaki röleleri açacaktır ve akımı kesecektir. 
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o Aracın ana gövdesinin zeminine yerleştirilecek olan ıslaklık sensörleri sayesinde 

olabilecek bir sızıntı anında kontrol ünitesine bildirilecektir. Bu durum otonom 

görev sırasında olursa araç otomatik olarak su yüzeyine çıkacaktır.  

 

o Kablolar izole edilecektir gerekli noktalarda su geçirmez konektörler 

kullanılacaktır.  

 

o Araç üzerindeki bir RGB LED herhangi bir istenmeyen durumda kırmızı yanıp 

sönerek uyarı verecektir. Her şey yolunda ise LED yeşil yanacaktır.  Araçtaki 

her bir istenmeyen durum veya arıza için uyarı farklı renk tonlarında ve 

frekanslarda olabilir.  

 

o Aracın tasarımında keskin köşelerden kaçınılmıştır. Pervaneler açıkta değildir. 

Araç dışındaki parçalar (robot kol, kameralar vb.) araca sıkıca sabitlenmiştir.  

5.1.IP Standartları 

IP Koruma sınıfı, bir nesnenin toz, kum ve kir gibi katı cisimlere ve sıvılara karşı sahip 

olduğu koruma ölçüsüdür. Evrensel olarak nitelendirilebilen IP koruma kodları; merkezi 

Brüksel’ de bulunan CENELEC Avrupa Komisyonu (European Committee for 

Electromechanical Standardization) tarafından yayınlanan IEC-60529 nolu standartına 

göre belirlenmiş olup, tüm dünya tarafından kabul edilmiştir. [4]  

Su altı aracı üretimi sırasında kullanacağımız su ile teması olan elektronik malzemelerin 

IP68 standartlarına sahip olmasına dikkat edilmiştir. IP68 kodunun ilk rakamı katı 

çizimlere karşı dayanıklılığı temsil eder ki buradaki 6 rakamı “Toz geçirmez” anlamına 

gelir. Yani elektronik cihazın toz girişinin tam anlamıyla engellendiğini gösterir. İkinci 

rakam ise sıvı cisimlere karşı dayanıklılığı gösterir. Burada 7 olanlar ve 8 olanlar vardır. 

Aradaki fark şudur; 

7: Water Resistant yani belirtilen sıcaklık ve basınçta suya maksimum 30dk dayanıklıdır.  

8: WaterProof, yani belirtilen sıcaklık ve basınçtaki suya sürekli daldırmaya karşı 

dayanıklıdır. [5] 

6. TEST 

6.1.Mekanik Testler 

6.1.1. İtici Testi 

Aracın ilerleyen üretiminde gerekli hareket kontrolünün sağlaması için tasarlanan 

iticilerin bir prototipi üretilmiştir ve su altında sahip olduğu itme kuvvetinin 

hesaplanması için kendi ürettiğimiz test düzeneği ile ölçümler yapılmıştır.  

Üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş, pervane ve fırçasız motorun yer aldığı nozul, Şekil 

6.2’de yer alan tahtadan yapılan deney düzeneğine yerleştirilerek su altındaki itme 

kuvveti ölçülmüştür. 
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Şekil 6.1. Deney düzeneğinin su altı testi 

 

 

 

 

Şekil 6.2. Deney düzeneği 
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İtici numunesi ile yapılan test ile Şekil 6.2’ de yer alan elektronik devre ile motorun 

devrini orta ve maksimum seviyelerine getirerek ürettiği maksimum itme kuvveti 

ölçülmüştür. Belirlenen dönme yönünde orta devirde dönerken 4.905 N, maksimum 

devir için ise 14.715 N değerinde itme gözlemlenmiştir.  

Aracın kendi ekseni etrafında hareketinin iticilerin farklı yönlerde dönmesi ile mümkün 

olabileceği düşünülmüştür. Bunun için itici numunesinin testi sırasında dönme yönü 

belirlenenin tersi için de denenmiştir ve 11.281 N’luk itme değeri ortaya çıkmıştır. Bu 

fark (%23 azalma) aracın hareket kabiliyetinde ciddi bir soruna yol açmayacaktır. 

6.1.2. Kavrayıcı Su Geçirmezlik ve Kuvvet Testi 

Katmanlı imalat yöntemi ile üretilen kavrayıcının su altında verimli çalışıp 

çalışmadığının anlatılması için kavracı 20cm su altında 2 saat boyunca çalıştırılmıştır. 

Test neticesinde kavrayıcının su altında güvenle çalışabildiği anlaşılmıştır. Test süreci 

su altı kamerası ile kaydedilmiştir. Kayıttan kareler şekilde verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 6.3. Katmanlı imalat yöntemi ile üretilen kavrayıcı 

 

Kavrayıcının uygulayacağı en fazla kavrama kuvveti ölçmek için en uç kısımlarına 

ağırlık sensörü yerleştirilmiştir. Yapılan ölçümlere göre kavrayıcı 2.85 N kavrama 

gücüne sahiptir. Bu kuvvet su altında bir cismi tutmak için yeterlidir. 
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6.1.3. PLA Baskısı Su sızdırmazlık Testi 

PLA filamet ile üretilen içi boş bir parçayı suya karşı izolasyonunun yeterli olup 

olmadığının anlaşılması için parça 15 saat 1 metre suyun altına batırılarak bekletilmiştir. 

Parçanın suya bastırılmadan önceki ağırlığı 205g ilen 15 saat suda bekletildikten sonra 

ağırlığı 219g’a çıkmıştır. Parça yaklaşık 15g su emmiştir. Yapılan ölçümler şekillerde 

verilmiştir. Bunun sebebi organik bir polimer olan PLA’nın suya karşı verdiği doğal 

tepkidir. Bu test neticesinde 3D baskılar için suya karşı dayanıklılıgı daha iyi olan HİPS 

filament kullanılacaktır.  

    

Şekil 6.4. PLA filament ile üretilen parçanın ağırlık ölçümü 

 

6.1.4. Çekme Testi 

Aracın kanat, robot kolu ve kavrayıcı gibi birçok kısmının 3D yazıcı yöntemi 

kullanılarak üretilmesinin planlandığı yukarıdaki bölümlerde bahsedilmiştir. Yazıcıda 

PLA filamentinin kullanılması öngörülmüştür.  

 

Şekil 6.5. Çekme numunesi 

Çekme deneyinin amacı; malzemenin uygulanan statik yük altındaki elastik ve plastik 

davranışlarının belirlenmesidir.[6] Şekil 6.5’te 3D yazıcı ile üretilen çekme numunesi 

yer almaktadır. Çekme testi için Şekil 6.6’da yer alan INSTRON 3369 Çekme Cihazı 

kullanılmıştır. Cihazın alt ve üst çene kısımlarına çekme numunesi yerleştirilerek 5 

mm/dk hızla çekme testi gerçekleştirilmiştir. 
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Elde edilen veriler incelendiğinde 57,244 saniye sonunda kırılma gerçekleşmiştir. Şekil 

6.6’da numunenin cihazda kırıldığı an ve kırılma şekli yer almaktadır.  

                              

Şekil 6.6. Numunenin kırılma anı ve kırılmış görünümü 

 

Maksimum yük değerinin 1731,68 N, maksimum uzama değerinin ise 4,72 mm’ye sahip 

olduğu gözlenmiştir. Şekil 6.7’da Gerilme-Birim Şekil Değişimi grafiği yer almaktadır. 

Grafik incelendiğinde, numunenin kırılana kadar dayanabileceği en yüksek çekme 

gerilmesi değerinin 43,7294 MPa olduğu gözlenmiştir. Bu gerilme, çekme 

diyagramındaki en yüksek gerilme değeridir. Bu sonuçlar üretilen araç kısımlarının PLA 

filament ile üretilmesinin koşullar göz önüne alındığında sakıncalı olmadığını 

göstermektedir.  

 

Şekil 6.7. Çekme numunesi 
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PLA filament ile üretilen parçanın su altında sızdırmazlık testi yapılmıştır ve boşlukların 

su ile dolduğu gözlenmiştir. Çözüm olarak HIPS filamentinin kullanılmasına karar 

verilmiştir. Bu yüzden çekme testi HIPS filamenti kullanılarak yeni bir çekme numunesi 

üzerinde tekrar denenmiştir. 

                  

Şekil 6.8. Çekme numunesi ve test cihazında kırılma anı 

Şekil 6.8’de yer alan çekme numunesi kullanılmıştır. Test sonucunda numunenin 

kırılana kadar dayanabileceği en yüksek çekme gerilmesinin 12,6842 MPa değerine 

sahip ve daha sünek bir filament kullanıldığı için sünme miktarının çok fazla olduğu 

gözlenmiştir. 

6.1.5. Gövdenin Gerilme Analizi 

Daha önce yapılan testlerde iticiler en fazla 14.7N’luk itme kuvveti yarattığı 

bulunmuştur. Bu şartlar altında aracın statik yük altında üzerinde oluşacak gerilmeler 

bilgisayar ortamında hesaplanmıştır. Şekilde görüldüğü gibi en yüksek stres iticilerin 

bağlantı noktalarında oluşmaktadır. En yüksek gerilme değeri 1.5MPa hesaplanmıştır. 

Bölüm 6.1.4’teki çekme testinden edinilen verilere göre bu kullanılan malzeme bu stresi 

30 güvenlik katsayısı ile kaldırabilir.  

 

Şekil 6.9. Gövdenin statik analizi 
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6.2.Elektronik Testler 

6.2.1. Motor Akım Testi 

Kullanılan motorlar hava araçlarında kullanıldığı için yapılan testler hep hava 

araçlarının pervaneleri üzerinde yapılmış. Doğru güç tüketim hesabının yapılması için 

Şekil 6.10’da yer alan test düzeneği kullanılarak motorun gerçek şartlar altında testleri 

yapılmıştır.  

 

Şekil 6.10. Motor akım testi 

Elde edilen veriler Tablo 6.1’de verilmiştir. Her motor ortama 2A akım çekerse ortalama 

akım 12A olacaktır 5000mAh kapasiteli bir pil kullanılırsa araç ortalama 25dk 

çalışabilecektir. Her görevin 5dk olduğu var sayılırsa bu süre oldukça yeterlidir.  

Tablo 6.1. Akım Testi Sonucu Elde Edilen Veriler 

Çalışma Durumu Akım (A) 

En az devir 0.5 

Orta devir 2 

En fazla devir 15 

En fazla zorlama 27 

Ortalama  2 

 

6.3.Yazılım Denemeleri 

Algoritma tasarım bölümünde bahsedilen 2.otonom görev için iç içe dairelerin merkezini 

bulan kod yazılmıştır. Kod başarılı bir şekilde çalışmıştır. Denemeler kâğıt üzerine eş 

merkezli çemberler çizilerek yapılmıştır. Gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra   

denemeler aşağıdaki şekillerde verilmiştir.  
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Şekil 6.11. Yazılım denemesi 

 

 

7. TECRÜBE 

7.1.Rulmanlarda Paslanma 

Yapılan testler sonucunda motorların içerisinde rulmanın su ile uzun süre teması 

sonucunda paslandığı ve motor veriminin düştüğü gözlemlenmiştir.  

Çözüm için var olan rulmanlar paslanmazlar rulmanlar ile değiştirilmiş ve yedek 

rulmanlar temin edilmiştir.  



 
 

34 
 

7.2. Yazıcıda Üretilen Parçanın Su Alması ve Çarpılma 

PLA filament ile üretilen parçanın uzun süre su altında kaldıktan sonra içeresindeki 

boşlukların su ile dolduğu gözlemlenmiştir. Bu durum aracın dengesini bozarak 

dengeleyici motorların fazla çalışmasına sebep olacaktır. 

Çözüm olarak parçanın PLA değil HIPS filament ile tam dolu basılmasına karar 

verilmiştir. HIPS filament PLA’dan %25 daha az yoğundur ve suya karşı dayanıklıdır.  

Ayrıca 3D yazıcıda üretilen bazı parçalarda çarpılma olmuştur. Parçanın bazı yerleri çok 

daha hızlı soğuduğu için ölçülerde bozulmalar olmuştur.  

Çözüm olarak yazı etrafına yalıtım yapılmıştır. Ve parça başka geometrilerde 

dilimlenmiştir.  

7.3.Freze Çakısının Giremeyeceği Açılar 

İlk tasarımda kanatların gövde ile birleşmesi için şekildeki gibi kanallar kullanılmasına 

karar verildi. Ancak freze çakısı o bölgeyi işleyemediği için bağlantı yöntemi olarak T 

kanal kullanıldı. 

 

                                                  Şekil 7.1. Araç ön tasarım görünümü  

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Aracın tasarım süreci ocak ayından itibaren yaklaşık 2 ayda içinde tamamlanmıştır. 

Üretim için planlanan süre yarışma tarafından sağlanacak maddi destekten sonra 

yaklaşık 3 ay olarak planlanmıştır. Malzemelerin bir kısmı Türkiye’de bulunmadığı için 

yurt dışından getirilecektir. Bu malzemeler elimize ulaşana kadar gövde üretimi, robot 

kol üretimi gibi aşamalar yapılacaktır. Malzemelerin tedarik aşamasında oluşacak 

gecikmelerden üretim aksamayacaktır. Aracın test ve geliştirme işlemleri için planlanan 

süre 3 aydır. Bu süreler oluşabilecek gecikmeler hesaba katılarak maksimum olarak 

belirlenmiştir.   
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Şekil 8.1. Zaman Çizelgesi 

 

 

8.1 Bütçe Planlaması 

Tabloda hesaplandığı gibi tahmini bütçe Tablo 8.1’de verildiği gibi 5060 lira olarak 

hesaplanmıştır. Tabloda boş gözüken kısımların satın alım ya da üretim maliyeti ise 

bulunan sponsorlar tarafından karşılanacaktır. Hesaplanan meblağ döviz kurlarına 

göre zaman içinde değişiklik gösterebilir. 

Tablo 8.1. Bütçe Planlaması 

AŞAMALAR

Tasarım Süreci

Ön Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi

Malzeme Tedarik Süreci

Üretim Süreci

Kritik Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi

Test ve Geliştirme Süreci

Hareket Kabiliyeti Videolarının Teslim Tarihi

Yarışma Tarihi

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜLOCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

Malzeme Adı Birim Fiyat Adet Toplam 

Alüminyum Gövde 800 1 850 

Fırçasız motor 100 6 600 

Pervane 50 6 300 

3D Yazıcı filament  - - - 

Bağlantı elemanları 15 1 15 

Su geçirmez konektör 20 10 200 

Epoxy reçine 200ml 50 1 50 

3S Li-PO pil 250 2 500 

Kontrol ünitesi için kutu-çanta 100 1 100 

Robot kavrayıcı - - - 

Servo motor 60 2 120 

Step motor 70 2 140 

MQ-2 gaz sensörü 25 1 25 

30A ESC 70 6 420 

Raspberry Pi 4 450 1 450 

Arduino mega 100 2 200 

FPV kamera 50 2 100 
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8.2 Risk Planlaması 

8.2.1Tasarım ve Üretim Aşaması 

Sistemin tasarım ve üretim aşamasında ortaya çıkabilecek insan ya da çevresel kaynaklı 

riskleri ve bu risklere karşı oluşturulan planları içerir. 

Tablo 8.2. Tasarım ve Üretim Aşaması için Yapılan Risk Planlaması 

Oluşabilecek Riskler Oluşabilecek Risklere Karşı Uygulanacak 

Planlar 

1-Gerekli parçanın belirlenen kaynaktan 

(maddi) temin edilememesi. 

1-İlk olarak farklı kaynaklardan elde 

edilmeye çalışılır. Farklı kaynaklardan temin 

edilememesi durumunda elde bulunan 

kaynaklarla parça üretilmeye çalışılır. 

2-Parçaların işlenmesi sırasında kullanılan 

cihaz ya da operatör kaynaklı istenmeyen 

deformasyonlar. 

2-İşleme sürecinde kullanılacak tezgâh ya da 

cihazlar yüksek hassasiyet özelliğine göre 

seçilir ve yetkin cihaz operatörleri ile 

çalışılır. Her önleme rağmen yanlış işlenen 

bir çarca olursa yeni malzeme temin edilip 

yeniden işlenecek.  

3-Parçaların işlenmesi sırasında kimyasal ya 

da fiziksel işlemlerden kaynaklı operatörün 

zarar görmesi. 

3-Operatörlerin gerekli koruyucu 

ekipmanları tam olarak kullanması sağlanır. 

Havalandırması tam çalışır çalışma 

ortamında süreç yürütülür. 

4- Elektronik parçaların testleri sırasında 

yanlış uygulamalar ile elektroniklerin 

bozulması. 

5-Bu durumun önüne geçilmesi için 

parçalara talimatlara uygun gerilim 

verilecektir. Bozulma riski olan her parçanın 

yedeği bulundurulacaktır.  

AV monitör 150 1 150 

Kontrol kolu (joystick) 50 1 50 

Haberleşme Kablosu 25m 200 2 400 

Basınç sensörü 120 1 120 

Mesafe sensörü 50 4 200 

Sıcaklık sensörü 5 1 5 

Acil stop anahtarı 15 2 30 

OSD Modülü 200 1 200 

Kaçak akım sigortası 3 5 15 

GENEL TOPLAM  5060TL 



 
 

37 
 

5-Montaj aşamasında yanlış ya da eksik 

montaj 

 

5-Montaj aşamasında yapılan her işlemden 

sonra sistem tasarım planlarına göre kontrol 

edilecektir. 

6-İşlenecek parça üzerinde elde edilmek 

istenen geometri için CNC takım tezgahında 

gerekli kesici uç bulunmaması. 

6-İlk etapta tasarımda bir soruna yol 

açmayacak ise parça geometrisi üzerinde 

değişiklikler yapılma yoluna gidilir. Parça 

geometrisinin değişemeyeceği durumda ise 

gerekli kesici uç temin edilmeye çalışılır. 

7-3D printerda paçalar üretilirken parça 

geometrisinde cihaz ya da filament kaynaklı 

çarpıklaşmaların oluşması. 

7-Parça birkaç defa daha basılmaya çalışır 

hala istenen geometri oluşmuyorsa cihaz ya 

da filamentte değişikliğe gidilir. 

8-Yurt dışından temin edilecek 

malzemelerde gecikme.  

9-Kritik önem taşıyan parçaların önceden 

siparişi verilmiştir.  

 

 

8.2.2 Uygulama Aşaması 

Sistemin çalışır halde bulunduğu durumlarda insan ya da çevresel kaynaklı oluşabilecek 

riskler ve bu risklere karşı oluşturulan planları içerir 

Tablo 8.3. Uygulama Aşaması için Yapılan Risk Planlaması 

 

Oluşabilecek Riskler Oluşabilecek Risklere Karşı Uygulanacak 

Planlar 

1-Sistem aktif duruma getirilmeden önce 

önce hem el-göz hem de bilgisayar ve analiz 

programları aracılığıyla incelenmelidir. Bu 

süreç sırasında sisteme uygulanan muayene 

sisteme zarar verebilir. 

1-Sistem muayenesi, gerekli araç gereçler 

yetkin kişiler tarafından kullanılarak 

uygulanır. 

2-Sistemin çalışma koşulları ya da üretim 

aşamasında test edilirken içerdiği bir 

parçanın kullanılamaz hale gelmesi. 

2-Sistem test aşamasına geçmeden önce 

üzerinde aşırı yük (fiziksel ya da elektriksel) 

oluştrabilecek parçaların tespit edilmesi ve 

imkân dahilinde ise bu yüklerin azaltılması. 

Parça üzerindeki yük azaltılamıyorsa 

parçanın ömrü kabul edilebilecek seviyede 

ise yedekleri bulundurulur ve gerektiğinde 

değiştirilir. Parça ömrü kabul edilebilecek 

seviyelerden düşük ise sistem baştan 

tasarlanır. 
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3-Pilotun iş göremez hale gelmesi. 3- Sistem çalışır durumda iken belirlenen 

yedek pilot istenilen an kontrolü ele 

alabilecek durumda bulunur. 

4-Sistemin çalışırken su almaya başlaması. 4-Sistemin su geçirmez olması istenen 

kısımlarında bulunan ıslaklık sensörleri ile 

belirlenen bu durum sistemin gücünün 

kesilmesi ile elektronik parçaların bozulması 

önlenir. 

5-Arac havuz içerisinde test edilirken pilotun 

hatasına bağlı olarak herhangi bir çarpışmaya 

maruz kalması. 

5-Aracın test edileceği havuzda bulunan 

objeler, araç ile temasa geçtiğinde 

oluşabilecek hasarın minimuma indirilecek 

şekilde seçilerek ve testin yapılacağı havuz 

yeterince geniş ve derin seçilerek pilotun 

hatalarından kaynaklı sorunlardan sakınılır. 

 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

9.1.Gövde Tasarımı 

Aracın tasarımı hiçbir benzerinden esinlenilmeden mekanik gerekliliklerin izin verdiği 

ölçüde tamamen özgün bir şekilde yapılmıştır. 

9.2.İticiler 

İticiler hazır alınarak izole edilmiş motor ve delik çapları genişletilerek motora uyumlu 

hale getirilmiş pervanelerden oluşmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda özgün olarak 

tasarlanmıştır.  

9.3.Kontrol Kolu   

Kontrol kolu ihtiyaçlar doğrultusunda tamamen özgün olarak tasarlanmıştır. Gerekli tüm 

kontrolleri sağlayacak bir kumanda hazır olarak bulunmadığı için tasarlama gereksinimi 

duyulmuştur.  

9.4.Kontrol ve Navigasyon Yazılımı 

Herhangi bir açık kaynak oto pilot modülü ve yazılımı olmaksızın kontrol ve navigasyon 

yazılımı özgün olarak yazılmıştır.  

9.5.OSD (Ekran Üzeri Yazı) Sistemi 

OSD yazılımı herhangi bir açık kaynak OSD yazılımı kullanılmadan ihtiyaçlar 

doğrultusunda tamamen özgün bir şekilde arduino üzerinden kontrol edilebilecek şekilde 

yazılmıştır. 
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