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1. RAPOR ÖZETİ 
 

Deepness Ghost Takımı Gaziantep 2020 Teknofest Teknoloji festivalinde Sualtı Sistemleri 

yarışmasına katılma fikri ile başladı ve Mart 2020 tarihinde kurumuştur. Takımımız, 

ülkemizin ve dünyanın refah ve barış içinde kalmasını sağlamakta ne kadar ufak olsa bile bir 

rolü ve katkısı bulunması için çalışmaktadır.  

 

Takımımızın tasarladığı sualtı robotu bir deniz savunma sistemi olup askeri görevler 

üstlenebilen bir araç olarak sunulacaktır. Bu nedenle robot iskeleti denizaltında değişik ve 

yabancı bir balık olarak görünme ve gizlenme gibi fikir göstermektedir.  

 

Tasarım sürecinde bu raporda gerçekleştirilen nihai tasarım ÖTR da planlanan tasarımdan 

görülecek tek farklılık sualtında aracın yönelme ve hareket yöntemleridir. Bu konuda raporda 

gösterileceği üzere yeni düşünmeler ve fikirlerle dinamik-statik hesap ve analizler yapılıp 

sualtı robotu her yöne serbestçe hareket yeteneği aynı kalarak itme motorlarla hareket ettirme 

yöntemleri geliştirilmiştir. Diğer mekanik, elektronik ve algoritma tasarımlarında ise 

değişiklik olmayıp KTR da daha hassas ve kritik tasarımın gereksinimleri olan teknik 

düzeltmeler ve daha açık detaylar söz konusudur. 

 

Sunulan tasarımda üretim ve montaj aşamaları, gerekli malzemeler ve bütçe ince ve detaylı 

bir şekilde gösterilmiştir. Mekanik üretim gerekli alan, hacim vb. hesaplar yapılarak üretim 

yöntemleri ve malzeme miktarları belirtildi. Elektrik ve elektronik tasarımda da kritik 

hesaplar üzerinden dönüştürücüler, motor, sürücü vb. elektrik-elektronik elemanlar 

seçilmiştir.  

 

İnsansız Sualtı aracımız insanda olduğu gibi beş duyuya sahiptir. İnsan gibi duyusu olmazsa 

otonom hareket yapamaz ve insansız araç olarak kullanılamaz durumdadır. Bu duyulardan 

görme duyu aracın gözü olan kameradır (Kamera ismi). Bu kamera aynı yazılım için farklı 7 

cisim algılayabilmesi ile beraber baktığı yönde mesafe ölçüp bilgi veriyor ve aracın ağızında 

şeffaf kısımda yerleştirilip Servo motorlar ile aşağı-yukarı ve sağ-sol dönmesi ile döndüğü 

her tarafta yeni cisimler algılayıp araçtan bulundukları uzaklığı gösterme yeteneğine sahiptir. 

Aracımızın diğer duyuları algılayıcılar tarafından canlanmaktadır. JSN-SR04T Su Geçirmez 

Ultrasonik radar mesafe sensörleri aracın kanatlarına ve alt kısmına yerleştirilerek robotun 

sağı, solu ve altındaki cisimleri algılayıp uzaklık hesaplama ve bilgi verme özelliği vardır. 

Ayrıca robotun etrafında sıcaklık algılayan sıcaklık algılayıcıları var, bunlar araca yaklaşan 

sıcaklığı olan (canlı veya başka denizaltı aracı) gibi cisimleri keşf edecektir. Diğer sensörler 

ise BMP180 basınç ve sıcaklık sensörü ve denge sağlayacak (Sensör ismi) ivme sensörü 

bulunmaktadır. Bu duyuları anlayan beyin ise Arduino mikrokontrolör olacaktır ve bu beyine 

takımımızca ince algoritmalar koyup hassas yazılımlar yükleyerek hem kumanda kontrolü ile 

hem de otonom şekilde çalışmasını hassas bir şekilde sağlamış oldu. 

 

  İnsansız sualtı aracımızın bu kritik tasarımının daha önce sunulan ön tasarımı ile durumu 

değerlendirilip tasarımda çalışmalar, süreç, melzeme, yöntem ve planlar detaylı ve nihai bir 

şekilde sunulmuştur. 
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2. TAKIM ŞEMASI 
 

2.1. Takım Üyeleri 

Deepness Ghost Team takımı 1 danışman haricinde toplamda 5 kişiden 

oluşmaktadır. Takım öğrenci üyeleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Turgutlu 

Hasan ferdi Teknoloji Fakültesi yabancı uyruklu olup Mekatronik, makine ve 

yazılım mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerdendir. Takım akademik 

danışmanı aynı fakültede öğretim görevlisi olması ile bereber genel fakülte dekan 

yardımcısı ve Mekatronik mühendisliği bölüm başkanı olmaktadır. 

Doç.Dr.İbrahim Fadıl SOYKÖK    Akademik Danışman 

1- Muhammet GAZİ  - Mekatronik Mühendisliği - 3.sınıf 

2- Kenan RAJOUB   -  Mekatronik Mühendisliği - 2.sınıf 

3- Muhanned BAKİR   - Makine Mühendisliği  - 2.sınıf 

4- Abdullah OBAID   -  Yazılım Mühendisliği  - 2.sınıf 

5- Mahmud ELSEYYİDÖMER - Yazılım Mühendisliği  - 1.sınıf 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

Şekil 1. Organizasyon şeması ve görev dağılımı 

 

 

Üye ve görevleri: 

Deepness Ghost Team üyeleri tasarım, test ve üretim aşamalarında ekipçe çalışıyor ve 

takımın her bireyi görev alıyor. Üyelerin üstlendiği görevler aşağıda sıralanmıştır. 

Muhammet GAZİ – Mekatronik Alt Sistem 

Görevleri:  

a) Takım Lideri. 

b) Genel Mekatronik Sistemler Tasarımı. 

c) Çizim ve teknik resim sorumlusu. 

d) Elektrik-elektronik sistemler Tasarımı. 

Doç.Dr.ibrahim Fadıl Soykök

Danışman

Muhammet GAZİ

Takım Lideri

(Mekatronik Alt Sistem)

Abdullah OBAID 

(Yazılım Alt Sistemi)

Kenan RAJOUB

(Mekatronik Alt Sistem)

Muhanned BAKİR 

(Mekanik Alt Sistem)

Mahmud ELSEYYİDÖMER 

(Araştırma-Geliştirme)
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e) Elektronik üretim sorumlusu. 

f) Yazılım yardımcısı. 

g) Sistem kontrolü ve bilimsel analiz ve hesaplar. 

  

Muhanned BAKİR – Mekanik Alt Sistem 

Görevleri: 

a) Mekanik Sistemler Tasarımı. 

b) Mekanik üretim sorumlusu. 

c) Su izolasyonu ve bağlama yöntemleri. 

d) Mekanik analiz ve hesaplar. 

 

Abdullah OBAİD – Yazılım Alt Sistemi  

Görevleri: 

a) Yazılım ve Yapay Zeka sorumlusu. 

b) Kontrol istasyonu sorumlusu. 

c) Sualtı gözetim elemanı. 

 

Kenan RAJOUB - Mekatronik Alt Sistem 

Görevleir: 

a) Mekatronik Sistemler Tasarımı genel yardımcı. 

b) Çizim ve teknik resim yardımcısı. 

 

 

Mahmud ELSEYYİDÖMER – Araştırma-Geliştirme  

Görevleri: 

a) Bilimsel araştırma. 

b) Dokümantasyon ve raporlama sorumlusu. 

 

Gruplu Çalışmalar: 

1) Yazılım Çalışma Grubu: 

Muhammet GAZİ, Abdullah OBAID genel yazılım sürecini gerçekleştirmektedir. 

2) Mekanik Bilimsel Çalışma Grubu: 

Muhammet GAZİ, Muhanned BAKİR sistem mekanik analizleri ve hesapları 

gerçekleştirmektedir. 

3) Mekanik Üretim Grubu: 

Muhanned BAKİR, Kenan RAJOUB Manipülatör kol, koruyucular ve şeffaf cam 

parçası seçimi ve mekanik (kalıplar, vakum infüzyon vb.) üretim süreci ekibidir. 

4) Raporlama Çalışma Grubu: 

Mahmud ELSEYYİDÖMER, Muhammet GAZİ rapor yazma ve düzenleme 

yapmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Takımımızın sunduğu ön tasarım raporu genel olarak kritik raporun ana hatlarını 

oluşturmuştur. Ön tasarım raporu bazı bölümlerinde yüzeysel bilimsel analiz ve bilgiler 

içermekteydi. Bu da kritik rapor çalışmamızda daha fazla araştırmalar ve bilimsel analizler 

yaparak tasarım bölümleri oluşturuldu. 

Ön mekanik tasarımımızda iskelet ve boyutlar aynı kalıp sadece kalıpta üretilecek parçaların 

yapısı aşğıdaki gibi değişiklikler yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön tasarımda aracın üst bölümü için iki kalıp üreterek kuyruk ve üst kısım olarak 

tasarlanmış ve daha sonra bu tasarım üretimde gereksiz fazla çalışmalar gerektirip 

iki parçanın birbirine bağlama ve sudan izole etme süreçlerini zorlaştıracaktır. Bu 

yüzden daha sonra daha fazla düşünerek mantıklı çözümler bulunmuştur. Ayrıca bu 

parçaların iç Yüzeyinde elektronik kasa yerleştirmek üzere destek parçalar 

tasarlanmıştı, onlar da gereksiz olarak görüldü ve kaldırıldı. 

 

Şekil ön tsarımda kalıp içinde üretilecek 

üst parça  
Şekil tasarımın son halinde kalıp içinde 

üretilecek üst parça  

Şekil tasarımın son halinde kalıp içinde 
üretilecek üst parça  
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Elektronik ön tasarımda kullanılacak elemanlar belirtildi yalnız fırçasız DC itme 

motorları ve sürücü kartları net bir şekilde açıklanmamıştır. Bu raporda ise ÖTR 

açık bir şekilde gösterilmeyen mekanik tasarım sürecinde ileri-geri ve dönme 

hareket tasarımına göre analiz ve hesap yapılıp sunuldu. Ona göre gerekli güç 

sınırları belirleyip düzgün ve net biçimde kullanılacak motor ve sürücü modelleri 

seçilmiştir. 

 

Algoritmalar bu raporda bilimsel şema şeklinde her yazılım algoritması daha doğru 

ve detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ön algoritmalar ise temel yapıya sahipti. 

 

Kritik tasarım raporunda Malzemeler konusunda bazı değişiklikler vardı ve özel 

olarak elektronik bölümde yeni malzemeler ve daha çok değişiklikler söz 

konusudur. 

 

İlk raporda bütçemiz detaylara girmeden  yaklaşık olarak belirtildi. Burada alınacak 

her malzemenin ve harcanacak her şeyin detaylı maliyeti belirterek ince bir şekilde 

nihai bütçemiz raporlanmıştır. 

İlk  muhtemel “bütçe: 8000-1000 tl civarındadır. 

Son bütçe: 9004,04 TL 
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4. ARAÇ TASARIMI 
 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Sistem Tasarımında elektronik ve yazılım tasarımları göz önünde bulundurarak 

gerçekleştirildi. Şemada gösterilen elektrik-elektronik elemanların tipleri ve özellikleri 

elektronik tasarım süreci başlığı altında gösterilmiştir. Yukarıdaki şemada 

gösterilenelektronik elemanların Arduino kartlarıyla seri haberleşmesiyle sistem kontrolü 

sağlanmaktadır. Kumandanın Sualtı aracıyla haberleşmesi Uzun mesafe bulunduğu için 

sinyallerin hızlı ve emniyetli gönderilebilmesi için TTl-RS485 seri dönüştürücü kartı ile 

sağlanacaktır. 

Kontrol istasyonunda yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi 220 V AC Çıkış tedarik 

edilecektir. Buna göre motorların volt ve amper parametrelerinin ihtiyacını karşılayacak 12 
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Volt 70 Amper Smps 840Watt Ip10 220 V AC giriş 12 V ve 70 A DC çıkış veren 

dönüştürücü seçilmiştir. Ve şartnamede istendiği gibi hem araç üzerinde hem de kontrol 

istasyonunda acil durdurma butonu monte edilecektir.  

Bilgisayardan sualtı robotunun kanatlarındaki ve en altındaki konulan ultrasonik mesafe 

sensörlerinden gelen sinyaller mesaj haline dönüştürerek kumanda kontrolü görevlerinde 

yardımcı olacaktır. Basınç, sıcaklık ve derinlik sensörü bu parametrelerinin görünümünü 

ekranda sağlayacak ve ivme sensörü de aracın sualtında dengesi kontrol edilecektir. 

Şemada gösterildiği gibi harici iki adet monitör var ve bu ek monitör ekranında Pixy2 akıllı 

kamera sensöründen işlenen görüntüyü gösterecektir.  

Bilgisayar ve Monitör özellikleri:  

Bigisayar: diz üstü min core i5 + 8GB ram+ 2Gb CPU 

2 adet Monitör: 21” ve 1024*768 çözünürlük 

Kumanda: Takımımız tarafından tasarlanmıştır. Joystick ve buton ile komut sinyalleri 

gönderip içindeki Arduino Uno kartından sualtı robotundaki Arduino Mega’ya seri iletişim 

kartı ile yazdığımız program komutlarına göre haberleşme sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 
 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Mekanik tasarım sürecinde önce takım üyelerinin düşündüğü ve tartıştığı 

iskelet tasarımı ve resmini kağıt üzerinde el yazısı ile çizerek düşünülmüş ve 

karar verilmiştir. Daha sonra analizler yaparak suyun basıncını ve hareket 

esnasında akış direncini azaltmak için balık gövdesi gibi az direnç ve yüksek 

performans gösteren bir iskelete sahip olması durumunda çok daha kolay ve 

hızlı hareket yapacağı, balık gibi iyi bir yüzerliğe sahip olacağı düşünülmüş 

ve uygun ön ölçülendirme yaparak aracımızın nasıl bir tasarıma sahip 

olacağı konusunda planda ön adım atılmış oldu. Ayrıca ikinci planlanan şey 

hareket yöntemleridir. Takımın üyeleri aynı yerde toplanıp her bireyinin 

görüşünü dikkate alarak Servo motorlar ile itme motorlarının yönünü 

değiştirme fikri ortaya çıkarıldı. Projemizin başarısı servo motorların düzgün 

seçimi ve motorları doğru şekilde bağlanması durumuna bağlı olduğunu 

düşünerek bu yöne bilimsel ve mantıklı hesap veya analizler üzerinden 

gidilmesi gerektiği söz konusudur. 
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Şekil 2. Yapılmak istenen ve düşünülen ön tasarımın el yazısı ile ana hatları 

oluşturan ilk tasarıma ait fotoğraf  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha sonra düşünülen bu tasarımın işlenebilecek hale getirmek için Bilgisayar ortamında 

mühendislik programları kullanılarak çizilmiş ve boyutlandırılmış. 
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Mekanik üretimde sualtı aracımızın en kritik noktalarından biri yan kanatlardaki ve 

alttaki motorlarının yönünü değiştiren servo motorların seçimidir. 

 

Servo Motor Seçimi: 

Yan motorları ve alt motoru yönlendirecek servo motorun seçimi konusunda hem de 

sualtının hareketinden kaynaklanan maksimum tork ve su basınç kuvvetleri reaksiyon 

kuvvetlerini dikkate alarak analiz yapılması gerekmektedir. Alt motorda bu kuvvetler 

ihmal edilebildiği söz konusudur. Kanatların dönmesi durumunda ise azcık basınca 

maruz kalan alan bulunmaktadır. Bu alan çok küçük olduğundan düşük hızlarda ihmal 

edilebilir. Bu yönden giderek kaynakça bölümünde internet linki verilen 

laboratuvarda servo kuvvet testi videosu izlenerek kolayca analiz yapılabildi ve 

karışık hesaplara girmeden 360 Derece Sürekli Rotasyon Servo MG995 Metal Dişli 

motor tipi seçilmiştir. 

Geliştirilen sualtı yarışma görevlerinde hızın 20 km/h den fazla gerekmediğinden ileri 

yön için aracın ulaşabileceği maksimum hız yaklaşık olarak  5 m/s yani 18 km/h 

olarak düşünülmüştür. 

İleri hareketi sağlayacak iki yan motorun seçimi doğru ve emniyetli bir şekilde 

yapılması için su altında aracı itecek kuvvetin hesaplanması gerekir.Aşağıdaki 

yapılan analiz ve hesaplara dayanarak ne kadar elektriksel güç kullanılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

  

Akışın Direnç katsayısı belirlenmesi: 

Sualtı aracımız için ellipsoit (𝐴 =
𝜋𝐷2/4) cismi alınacaktır. 

L≅40 cm, D≅20 cm 

Akış türbülanslı olarak kabulleniyor;  

L/D= 2 dolayısıyla CD=0,1 alınacaktır. 

 

V=5 m/s hız, 𝜌𝑠𝑢=1000 kg/m3 su yoğunluğu 

ve ellipsoit  şeklinde 𝐴 = 𝜋𝐷2/4=0.031 m2 

alan için gereken itme kuvveti: 

F= CDA𝜌v2/2 

F= 38.75 N  

Dolayısıyla   Ẇ=F.V=(38.75 N)(5 m/s) ≅ 

195 W 

 

Motor gücü: oluşabilecek kayıpları göz 

önüne alarak elektriksel güç değeri 250-300 

W arasında alınabilir. 

Sualtıyı iten iki yan motorun her birinin gücü 

125-150 W arasında seçilmesi uygundur. 
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Sualtı aracımız su altında aşağı veya yukarıya doğru hareketi esnasında kuyruk ile 

kafanın Y eksenine dik bir şekilde olması su akışına karşı daha büyük bir alan ve 

aracın böyle yükselmesi veya batması çok daha büyük bir akış direnci oluşturur, 

dolayısıyla çok daha yavaş bir gidiş söz konusudur. Bu da uzun mesafeler için 

istenmeyen bir durum.  

Ayrıca bu tasarımda gidilmesi planlanan yönler sadece Y veya X eksenine paralel 

yönler değil, sualtının sonsuz bir şekilde bütün yönlerde yol alması istenmektedir.  

İşte bu belirtilen tasarım gereksinimleri göz önünde bulundurarak bilimsel çalışmada 

şekil-3 de gösterilen yönelme hareketine benzer yönelmelerin sağlanması için 

gerçekleştirilecek olan dönme analizi ve kütle atalet momentini yenecek alt kuvvet ve 

motor gücü değerinin hesapları üzerinde çalışılmıştır. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Cisim Diyagramı  Kinetik Diyagram  

 

+→  ƩF=m.at                                                             

F2-F1=müst(a
t
A)+malt(a

t
B)  

  F2-F1=müst(|AP|.α )+malt(|BP|.α) ;   

|Ap|=|Bp|=0.04 m, müst=6.4 kg,  

malt=0,6 kg,  

F1=38.75 N (Sağ ve sol iticilerin gereken 

kuvvetlerinin toplamı) 

F2 = 38.75N+(0.04m)[7kg].α 

F2 = 38.75+0,28α  …(*) 
 

+ ↺  ƩMP=I.α      

|AP|.F2+|BP|.F1= I.α      

(0.04m)( 38.75N+F2)=(0.11kg.m2).α 
F2=2.75.α-38.75  …(**) 

 
 
  
(*) ve (**) den: 

38.75+0,28α =2.75.α-38.75   
α =31.4 rad/s2  dolayısıyla F2=47.6 N 

Güç: 

Ẇ=F.V=(47.6 N)(5 m/s) ≅ 240 W 

Motor gücü: üst İtme motorları seçilen güç değerini ve kayıpları 

dikkate alarak motorun gücü 300 W- 400 W arasında seçilebilir. 
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Kütle atalet momenti hesap analizinde sualtı aracı kütlesinin yaklaşık %85 i ağırlık 

merkezinin çevresinde olması ve silindirik yapıya yakın olmasından tek bir silindir 

olarak alınması uygun görülmüştür.alt motor de şekil-4 deki gibi silindir geometresine 

sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu analiz ve hesaplar; aracın yapacağı en kritik dönme hareketinde ana amacı ileri 

hareketi sağlamak olan seçilen yan motorlar özelliklerine göre alt motor seçiminde 

yararlı olmuştur. Bu kritik dönme analizi yapılmadan alt motorun sağlayacağı güç ve 

kuvvet değeri rastgele belirlenmesi uygun olmadığı düşünülmüştür. 

 

Aracın Su izolasyon Sistemi: 

Suyun aracın içine girmesini engellemek için  montaj yapılırken her bir kalıba diğer 

aracın parçalarına birleştirilecek olan  kenarlara siyah silikon gibi madde seçilerek 

sıkma yöntemi ile yalıtım sağlanacaktır. 

 

Servo motorun mili ve vida deliklerine gelince, lastik sızdırmazlık elemanları monte 

edilecektir. Elektronik devreler için sudan yalıtılmış tasarlanacak özel bir kutuya 

yerleştirilecektir. 

Elektronik bölümlere kolayca ulaşmak için çıkarılabilir bir kapak tasarlanmıştır. 

Sualtı aracın içine herhangi bir su sızdırmanın söz konusu olmayacağı kauçuk dolgu 

macunu kullanılacaktır. 

5mm kalınlık Su Geçirmez Akrilik Kubbe Kapağı ROV Sualtı Fotoğrafçılığı 
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Openrov 1000m Basınç ROV Kamera Optik Dome Kapak Kapak Sızdırmazlık Bölme Kabin Su 

Geçirmez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAM OLARAK : 

1*110 pc dome len 

1 * sabit halka (ileKulak) 

1 * flanş 

1 * mühür halkası 
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Yarışmada Kullanacağımız Robot Kolu: 

ROBOT KOLUN MEKANİK MONTAJLANMASI VE KULLANILAN ARAYÜZ 

PROGRAMI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil Servo motor ve boyutları Servo motor özellikleri aşağıda verilmiştir. • Ağırlık : 
55 g • Boyutlar: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm approx. • Tork: 9.4 kgf·cm (4.8 v ), 11 kgf·cm 
(6 v) • Çalışma açı hızı: 0.17 s/60º (4.8 v), 0.14 s/60º (6 v) • Gerilim : 4.8 v a 7.2 v • 
Çalışma akımı: 500 ma – • Önerilen akım: 2.5 a (6v) • Ölü bant genişliği : 5 μs • 
Çalışma sıcaklığı : 0 ºc –900 ma (6v) 55 ºc 
 
Robot kolun tutucu kısımlarının aşamalı montaj hali 
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Metalden yapılmışlardır ve oldukça ağır işler için uygundur. Tırnak yaklaşık 2 "ye 
kadar açılır ve kullanılan servo motora bağlı olarak nispeten ağır nesneler alabilir 
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4.2.2. Malzemeler 

Tablo 1. Su altı aracının üretiminde kullanılacak mekanik malzemeler ve teknik özellikleri 

Malzeme Adı Miktarı Açıklama Tercih nedeni Örnek resim 

Karbon Fiber 

Kumaş 

 
600 gr/m2  

12k twill 

4 Reçine Tüketimi: 723 gr 
/ m2 
Laminat kalınlığı: 0.970 
mm 
Laminat ağırlığı: 1323 gr 
/ m2   
Atkı Elyaf: T700 veya 

Sert, kuvettli ve hafif 
olduğundan  

 
 
 

     
 
     

Infuzyon Reçine 

Akış Tankı 

1     

   

           ------------ 

  

 

 

 

     

İnfüzyon 

Konnektörü 

4 Dizayn:HDPE 

Boyut:12mm 

Çalışma  

Sıcaklığı:20-60°C 

   

     

    

      
 

Vakum Hortum 1 PE 10x12mm   

 

 

 

 

Vakum Naylonu 5 G-bag 100 65/200VS 
En:200cm 

  
 
 
 
 

 

Peel Ply 4 Soyma Kumaşı 83 gr/m2 
plain EN:152cm 

  
 
 
 
 

   

İnfüzyon  

Filesi 

4 Extrude FH-5052 

EN:120cm 

  
 
 
 

 

İnfüzyon Sprey 

Yapıştırıcı 

1 500ml      
 
  
 

 

İnfüzyon Kanalı 4 PES 43mm   
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4.2.3. Üretim Yöntemleri: 

a) Elektronik üretim ve montaj süreci: 

Elektronik üretim delikli kartlar kullanarak lehimleme ile elektronik devrelerin 

emniyetli bir şekilde kurulması sağlanacaktır. Elektronik elemanlar bir damla olsa 

bile beklenmeyen olası su sızdırmanın meydana getireceği tehlikeyi atlamak için 

hafif ve kullanışlı olduğu için ve aracın farklı yerlerde elektronik elemanların 

dağılacağı için açıp kapanabilen küçük plastik kavanozlar içine konulacak ve kablo 

giriş çıkış noktaları sudan Sızdırmazlık lastiği ile izole edilecektir. 

Bağlama Elektrik-elektronik kablolar ise standart dış kablo koruyucu ile (izole 

edilmiş kablolar) hazır alınacaktır. 

5-12 V gerilim değerlerinde Kullanılacak olan jumber ve internet kabloları Arduino, 

dönüştürücü ve sensörlerle lehimleme ile bağlantı sağlanacaktır. 

Kumanda elektronik Üretimi: 

Delikli kartlara joystick ve düğmeler konulup lehimleme ile bağlanacak ve 

takımımızca üretilen gövde içine monte edilecektir. 

b) Mekanik üretim ve montaj süreci: 

Kalıp üretim süreci : 

Kalıplar, bilgisayardaki kalıpları çizdikten sonra cnc ahşap  makinesiyle  delinecektir.  

  

Parçaların malzemesinin seçimi ve seçim sebebi : 

Seçilecek üretim yöntemi; takviye malzemesine (elyaf), matris malzemeye (reçine), 

İnfüzyon Hortum 

Kelepçesi Metal 

2 12mm    

 
 

 
 

 

Vakum 

Sızdırmazlık Bandı 

2 Boy:15m 130 C     
 

 
 

 
 

 
 

İnfüzyon Spiral 
Hortum 

1 12x14mm   
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parça şekline, istenen mekanik ve fiziksel özelliklere bağlı olarak değişim gösterir. 

Denizaltının yüzey alanı Solidock programından hesaplandı, böylece malzeme 

miktarı belirlendi . 

Kalıplarda parça üretim aşamaları(Vakum destekli reçine infüzyonu yönetimi): 

1- Kalıp yüzeyi bir ayırıcı ile kaplanır.  

2- Belli bir dizilişte kuru kumaşlar (elyaf) veya bir preform malzeme kalıba yatırılır.  

3- Kumaşın üzerine soyma kumaşı, ayırıcı film, reçine da ğıtıcı filmler konur.  

4- Plastik bir vakum naylonu (filmi) ve çift taraflı yapışkan sızdırmazlık macunları 

kullanılarak, istiflenmiş kumaşlar çepeçevre dış ortamdan izole edilir.  

5- Vakum yardımı ile reçinenin istiflenmiş kuru kumaşlara tamamen nüfuz etmesi 

sağlanır ve malzeme pişmeye bırakılır.  

Kumanda Mekanik Üretimi:  

Kumanda kontrol devresini içerecek bağlamalı iki parça üç boyutlu yazıcı makine 

ile plastik malzemeden üretimi gerçekleştirilip birbirine vida ile bağlayarak 

kumanda devre kutusu monte edilmiş olacaktır. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Sualtı aracımızın iskeleti sert ve hafif olan karbon fiber kompozit malzemesinden 

yapılmıştır. 

Bu parametreler SolidWorks programının sağladığı hesaplar ile elde edilmiştir. 

Hacim: 0,0035 m3 

Dış yüz alanı: 0,95 m2 

Ağırlık: 5,5 kg 

Boy, En(Kanatlar arası) ve yükseklik: 45 cm, 49 cm, 26 cm 

Şekil 3. Aracın farklı yerlerinde deteylı boyutlandırma gösteren teknik resim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Nihai elektronik tasarım tek aşmada devre şeması olarak tasarlanıp daha önce 

elektronik devre teknik resim veya şema resim yapılmamıştır. Yapılan değişiklikle 

malzeme türü ve sayısında olup Ultrasonik mesafe sensörleri 1 den 3 adet sensöre 

arttırıldı ve BMP180 basınç sensörü eklenmesidir. Besleme konusunda AC-DC 

dönüştürücü belirlendi ve regülatörlerin seçimi bütün elektronik elemanlarının 

parametrelerini dikkate alarak ince ve doğru bir şekilde seçildi. Diğer planlanan 

elektrik-elektronik sistem tasarımı ve algoritmaya uyması hususunda değişiklik 

bulunmamaktadır. 

Elektronik sisteminin ana elemanları: 

Mikrodenetleyici: Sualtı aracının içinde Analog ve dijital giriş-çıkış pinleri bütün 

devre elemanlarına yetecek kadar çok olduğundan Arduino Mega 2560 R3 

kullanılacaktır. Tasarlanan kumanda devresinin kontrolörü ise Arduino UNO olarak 

kullanışlılığından ve Arduino Mega ile kolay seri iletişiminden dolayı seçilmiştir. 

Sensörler: Aracın duyuları olup özellikleri malzeme tablosunda detaylı 

gösterilmiştir. Burada sensörlerin görevleri gösterilmiştir:  
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MPU6050 6 EKSEN İVME VE SENSÖR MODÜLÜ GYRO Aracın dengesinin 

kontrolünü sağlamak. 

Su Geçirmez Ultrasonik Modül JSN-SR04T Radar görevini yapıp su altında 

mesafeleri ölçüp bilgi vermek ve cisim algılamak. 

BMP180 Basınç,Sıcaklık ,Yükseklik sensör Sualtı içi basıncı, sıcaklığı ve araç 

derinliğini ölçüp b,lg, veren sensördür. 

Aktüatörler: Motorların itme yönlerini değiştirmek için 3 adet 360 Derece Sürekli 

Rotasyon Servo MG995 motor kullanılmıştır. Parametreleri ise malzeme tablosunda 

detaylıca gösterilmiştir.  

İtme motorları yan kanatlarda aracı ileriye doğru itmek için T100 Thruster fırçasız 

DC motor kullanılmıştır. Alt motor ise T200 çok daha güçlü motor olup aracı yukarı-

aşağı yönlendirmede yardımcı motor olmaktadır. 

Fırçasız motorların hemen hemen elektrik veya mekanik kaybı yok ve su altı 

sistemlerinde çok kullanışlı elemanlardır. Bu motorlar sürücü devre olmadan 

çalışmaz, aynı tip motorlara uygun yapılmış Basic ESC hız kontrolör sürücü kartları 

seçilmiştir. 

Tablo 3. T100 motor parametreleri 

T100 thruster  Parametreler 

Max İtme – ileri 5.2 lbf 2.36 kgf 

Max İtme – geri 4.0 lbf 1.82 kgf 

Min İtme 0.03 lbf 0.01 kgf 

Rotational Speed 300-4200 devir/dk 

Çalışma Voltajı 12 Volt 

Max Akım 11.5 Amp 

Max Güç 130 Watt 

Uzunluk 4.0 in 102 mm 

Çap 3.7 in 94 mm 

Kablo uzunluğu 39 in 1.0 m 
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T100 thruster  Parametreler 

Montaj için delik aralığı 0.75 in 19 mm 

Vida delikleri M3x0.5 vidaları 

 

Tablo 4. T200 motor parametreleri 

T200 Thruster                                       Parametreler 

İtme@ Nominal (16 V) 5.25 / 4.1 

kg f 

11.6 / 9.0 

lb f 

İtme @ Maximum (20 V) 6.7 / 5.05 

kg f 

14.8 / 11.1 

lb f 

min İtme 0.02 kg f* 0.05 lb f* 

Elektriksel özellikler 

Çalışma Voltajı 7-20 volts 

Akım @ Nominal (16 V) 24 Amps 

F Akım @ Maximum (20 

V) 

32 Amps 

Güç @ Nominal (16 V) 390 Watts 

Güç @ Maximum (20 V) 645 Watts 

Fiziksel Özellikler 
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Uzunluk 113 mm 4.45 in 

Çap 100 mm 3.9 in 

Havada net Ağırlık (1m 

kablo dahil) 

0.76 lb 344 g 

Suda Ağırlık (1m kablo 

dahil) 

0.34 lb 156 g 

 

Şekil 4. Aracın elektronik devre şema şeklinde tasarımı 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

a) Kamera Algoritması: 

Sözde kod algoritma: 

 

Başla 

Havza duvarları ve denizaltı arasındaki mesafeleri öğrenmek için kamera 

sürücüsünün dakikada 3-5 tur döndürmesini sağlayacağız 

Sualtı duvardan 50 cm'den fazla yaklaşırsa, "güvenli olmayan mesafe" alarmı 

verir ve yönünü tersine çevirir. 

Kanat motorlarına yaklaşırsa yukarı doğru hareket etmesi için komut veriyoruz 

Kanat motorlarına sola yaklaşırsa sağa hareket etmeleri için komut veriyoruz 

Kanat motorlarına sağa yaklaşırsa sola hareket etmeleri için komut veriyoruz 

Değilse, "güvenli mesafe" yazdıracak. 

                   Bitir 

 

 

Başla 

Kameranın havzanın altındaki daireleri tanımasını sağlayacağız 

Kamerayı havzada daireler arama bir komut veriyoruz 

Kanat motorlarına dairelere doğru hareket komut veriyoruz 

Kanat motorlarına dairelerin üzerinde durmak bir komut veriyoruz 

Dikey olarak iniş bir komut veriyoruz 

Kameranın sualtıyı tanımlamasını sağlayacağız 

Kamerayı havzada denizaltı arama bir komut veriyoruz 

Kanatların motorlarına istenen denizaltıya doğru hareket etmeiçin bir komut 

veriyoruz 

Kanatların motorlarına denizaltı sol veya sağ yanında durmaları için bir komut 

veriyoruz 

Kanat motorlarının sırasını dikey olarak iniş bir komut 

                  Bitiş 

 

 

Başla 

Kameranın bölümleri tanımasını sağlayacağız 

Kamerayı istenen halkalara arama bir komut veriyoruz 

Kanat motorlarına halkalara doğru hareket Komut veriyoruz 

Kanat motorlarına istenen halkalar içinde hareket etmeye devam etmek için komut 

veriyoruz 

                  Bitiş 
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Kamera Algoritma Şeması: 
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28  

 

Sensor Algoritması 

Dosyalar: Pixy2 kamera programlamasını başlatmak için gereken dosyalar: 

birinci olarak: Kamerayı görüntüleyeceğimiz ve gerekli nesneleri tanımasını 

sağlayacağımız Pixymon programı 

Ayrıca, kamera sayesinde 7 farklı neseneyi tanıyabiliriz 

İknci ise : Arduino kütüphanesini indirmemiz lazım… 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

a) Kamera Yazılımı: 

Arduino ile Pixy Kamera Kullanımı:   

kamera, doğrudan Arduino devresine bağlamak için özel bir kablo ve Rassperry 

Pi devresine bağlamak için bir USB kablosu ile birlikte gelir. 

Arduino görüntü işleyemediği için pixy kamera bu soruna çözüm olmuş gibi. Pixy 

kamera ile arduinoyu haberleştirip, robotunuzun nesneyi takip etmesini 

sağlayabilirsiniz. 

Yazılım: 

Şu kütüphane eklemeliyiz… 

#include <Pixy2.h 

    Sonra kameradan bir nesne yaratırız 

Pixy2 pixy; 

Arduino için en önemli yöntem, kameranın tanıyacağı nesneler için bize sayısal 

değerler döndürecek getBlocks () yöntemidir. 

Ardından, bir döngü kullanarak bir dizi sayı alabiliriz, örneğin: 

pixy.ccc.blocks[i].m_signature 

pixy.ccc.blocks[i].m_x 

pixy.ccc.blocks[i].m_y 

pixy.ccc.blocks[i].m_width 

pixy.ccc.blocks[i].m_height 

pixy.ccc.blocks[i].m_angle  

pixy.ccc.blocks[i].m_index  

pixy.ccc.blocks[i].m_age 

pixy.ccc.blocks[i].print() 

 

b) Kumanda yazılımı 

c) ESC, Fırçasız motor ve servo motor yazılmları 

Servo motor yazılımı: 

Servo motorların çalışabilmesi için gereken kütüphane dosyası arduino kurulumunda otomatik 

olarak yüklendiği için herhangi bir kütüphane kurulumuna gerek olmamaktadır. Servo motor için 

gerekli kütüphane dosyası #include<Servo.h> kodu ile eklenir. 

Gerekli arduino servo motor kodları 
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//Servo motor çalışması  için gerekli kütüphane dosyasını ekledik. 
#include<Servo.h> 
  

Servo motor; //motor adında bir servo nesnesi oluşturduk. 
  

void setup() { 
motor.attach(3); // Servo motorun data pinini arduino 3 numaralı  
//pine bağladığımızı belirttik. 
} 
  

void loop() { 
motor.write(90); // Servo motora açı değeri olarak 90 dereceye döndürdük. 
} 
  

Servo motorlar 0 ile 180 derece açılarında dönebilen motorlar olduğundan, motor.write(açı) komutunda açı 

yerine 0-180 arası bir değer yazarak servo motorunuzu hareket ettirebilirsiniz. 

Aşağıdaki örnekte is servo motorumuzun 0 ile 180 derece açı aralığında birer açılık değişimle sürekli 

ileri ve geri dönmesini sağlayabiliriz. 

#include<Servo.h> 
Servo motor; 
int aci; 
  

void setup() { 
 motor.attach(3); 
} 
  

void loop() { 
  

for(aci=0;aci<=180;aci+=1){ 
motor.write(aci); 
delay(100); 
} 
for(aci=180;aci>=0;aci-=1){ 
motor.write(aci); 
delay(100); 
} 
  

} 
  

 

Dc fırçasız motor ESC devre ile arduinoda control yazılımı: 

Arduino, içine motoru 2 saniye aralıklarla hızlandıracak bir kod yazılacak. Kodu direkt olarak servo 

kütüphanesini kullanarak yazıldı. Gayet basit bir servo kontrol kodu ile fırçasız motorumuzu esc 

üzerinden kontrol edebileceğimiz bir kod. 

 
#include <Servo.h> 
Servo brushless; 
 
Ör : #include <Servo.h> 

Servo ESC;     // create servo object to control the ESC 

int potValue;  // value from the analog pin 

void setup() { 
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 // Attach the ESC on pin 9 

ESC.attach(9,1000,2000); //(pin, min pulse width, max pulse width 

in microseconds} 

void loop() { 

potValue = analogRead(A0);   // reads the value of the 

potentiometer (value between 0 and 1023) 

potValue = map(potValue, 0, 1023, 0, 180);   // scale it to use it 

with the servo library (value between 0 and 180) 

ESC.write(potValue);    // Send the signal to the ESC 
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4.4. Dış Arayüzler 

Kamera Tipi ve Özellikleri:  

Kamera Pixy2 CMUcam5 Sensor – Kamera tipinden olup, 

• Küçük, hızlı, kullanımı kolay, düşük maliyetli, kolay-kullanımlı görüş sistemi 

Öğretilen nesneleri algılamayı öğrenir. 

• Arduino, Raspberry pi ve Beaglebone gibi mikrodenetleyici kartlarla sorunsuz çalışır. 

• c/C++ ve pyton desteği mevcuttur. 

• konfigürasyon programları Windows, Mac-os ve Linux üzerinde çalışır. 

• Tüm software ve firmaware ürünler açık kaynaktır. 

• Tüm donanım dosyaları mevcuttur. 

ÖZET: 

• İşlemci: NXP LPC4330, 204 MHz, çift çekirdek 

• Görüntü sensörü: Aptina MT9M114, 1296X976 çözünürlük (tümleşik görüntü akış 

işlemcisiyle birlikte) 

• Lenslere ait field-of-view (FOV): 60 derece yatay, 40 derece dikey 

• Len tipi: standard M12 (çok farklı tipleri mevcuttur) 

• Güç tüketimi: 140 mA (tipik değer) 

• Voltaj besleme yolu: USB giriş (5V) veya regüle edilmemiş giriş (6V ile 10V 

arasında olabilir) 

• RAM: 264K byte 

• Flash: 2 M byte 

• Mevcut veri iletim yollları: UART seri, SPI, I2C, USB, dijital, analog 

• Boyutlar: 1.5” x 1.65” x 0.6” 

• Ağırlık: 10g 

• Dahili ışık kaynağı: 20 lümen 

 

 
 

  

 
 

Pixy2 kamera programlamasını başlatmak için gereken arayüzler: 

İlk olarak kameranın nesneleri tanımasını sağlayacağımız Pixymon programı 

Ayrıca, kamera sayesinde 7 farklı neseneyi tanıyabiliriz 

İknci olarak Arduino kütüphanesi indirilecektir. 
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Kontrol istasyonunu: 

Sualtı kontrolü aktarılacak bilgi ve mesajlar arduino seri port mesajları gözeterek 

sağlanacaktır. Görüntü işlemenin verileri ve görüntüsü ise tedarik edilecek harici ek 

monitör üzerinden görülecektir.  

5. GÜVENLİK 

Takım üyelerimiz iş sağlığı ve güvenliği işin kendinden çok daha önemli olduğuna inanıyor. 

Takımımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda uyduğu kurallar ve aldığı tedbirler: 

✓ Tüm takım üyeleri iş sağlığı ve güvenliği kuralları konusunda bilgilendirilecektir. 

✓ Tüm takım üyeleri iş sağlığı ve güvenliği yasa ve kurallarında uyacaktır. 

✓ Elektrik tehlikelerine karşı elektrik kabloların ve elektronik elemanların sudan 

yalıtılması sağlanacak ve araç sızdırmazlık testlerine tabi tutulacaktır. 

✓ İtme motorlarındaki pervaneler iki taraftan da sıkıca vidalarlar ile sabitlenmektedir. 

✓ Araçta herhangi bir sivri uç bulunmamaktadır. 

✓ Üretim ve test çalışmalarında koruyucu ekipmanlar kullanılacak ve tehlikeli 

ortamlarda çalışılmayacaktır. 

✓ Üretim ve testler çalışmalarında ilk yardım kutusu bulundurulacaktır. 

✓ Araç üzerinde ve kontrol istasyonunda acil durdurma butonu konacaktır. 

6. TEST 
 

Takımımız henüz herhangi bir test gerçekleştirmedi. Yalnız KTR aşamasından sonra testler 

uygulanma planı düzenlenmiş olup üç süreçte yapılacaktır. 

▪ Simülasyon test süreci: 

Bu süreçte robot yazılımı kontrol edilerek herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan 

sadece bilgisayar üzerinden Proteus elektronik simülasyon programına gerekli 

Arduino kütüphanelerini ekleyerek hem hataları düzeltmek hem de yazılımı 

geliştirmek konusunda çok yaralı olacağı düşünülmüştür. Sonra bu yazılımlar 

elektronik devreler üzerinden ucuz maliyetli mikrokontrolör, fırçasız motor, motor 

sürücü kartları ve diğer elektronik elemanlar prototip olarak beadbord üzerinde 

devre kurup kontrol edilecektir. 

 

Şekil 5. simülasyon testi hakkında takım çalışmaları esnasında kurulan örnek devre 

 
▪ Kamera ve elektronik test süreci: 

Bu aşamada deneyerek Pixy2 kameranın öğrenme ve çalışma prensibinden daha 

fazla bilgi edinmek ve pekiştirmek için yazılım yaparak ucuz Arduino kart ile 

prototip devreler üzerinden kontrol edilecek ve bu şekilde takımımız yarışmaya 

kameranın doğru kullanımı sağlanmış olması ile hazırlanmış olacaktır.. 
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▪ Üretim ve montaj süreci ve sonrası testler: 

Genel aracın montajı yapılırken mekanik montajın her aşamasında su izolasyonu ve 

sızdırmazlık elemanları test edilerek tamamlanacaktır. Elektronik montaj aşamasında 

ise elektrik ölçü aletleri ile yapılan her bağlantının sağlamlığı ve devre elemanların 

düzgün çalışıp çalışmadığı test edilerek aracın elektronik devreleri hazırlanacaktır. 

Üretim sonrasında ise sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videosunu sunmaya hazırlanır iken kumanda 

ile hareket durumu ve otonom harekette de aracın yetenekleri kontrol edilecektir. 

7. TECRÜBE 

✓ Hatalardan tecrübe 

Aracın ön tasarımı sürecinden son tasarım haline gelinene kadar az görüş ve kısıtlı 

kaynaklardan bilgi edinme neticesi olarak ortaya yanlış tasarımlar ve hesaplar söz konusu 

idi. Bu hatalar kritik raporu hazırlanırken kritik raporunun gerektirdiği kesin ve ince 

bilgilerin toplanması ve öğrenilmesi tasarımımızın yaptığı ön tasarım hatalarını ortaya 

çıkardı. Sonra daha fazla araştırarak, daha fazla kaynaktan bilgi edinerek ve çok sayıda daha 

önce yapılan çalışmaları inceleyerek fikirlerimizi ve bilgilerimizi geliştirerek tasarımımız 

daha doğru hale getirilmiştir. Bu yaşanan bazı hatalar takım üyelerinin tasarım yaparken 

nasıl bir plan ve analiz yapılması gerektiğinden geniş bir fikir ve bilgiye sahip olmuştur. 

✓ Ekipçe çalışma tecrübesi 

Deepness Ghost Team Sualtı aracını geliştirirken 5 üyenin iş arkadaşları olarak gerek 

ekiplere bölünerek gerekse hep birlikte tek ekip olarak çalışması ile iş hayatındaki çalışma 

ve işletmelere benzeyen bir durumda bulunuyor. Bu da hem işletme ve yönetme konusunda 

hem de her üyenin bildiği yanları paylaşarak veya bazen başkasının brançının ilgilisi 

olunmadığı halde bir üye bir bölüm üzerinde tek başına çalışıp diğer üyeler çalışmalarını 

onunla birleştirip ekipçe planlama ve tasarım yapma konusunda çok değerli bir tecrübe 

kazandırdı. Ekipçe çalışırken bireyler aralarında oluşabilecek anlaşamama veya konu 

üzerinde tartışma olayının üstesinden geçmek iş hayatında bir işletmenin bireyleri ile 

anlaşabilme yeteneğini geliştiriyor ve bireysel tecrübe kazandırıyor. 

✓ Okul bilgilerini pekiştirmek 

 

Çalışma esnasında okulda alınan dersleri ve ders kaynaklarına dönerek okunmuş 

bilgileri hatırlatıyor ve öğrenilen bilgilerin gerçek uygulamasını gerçekleştirerek 

pekişmesi sağlanıyor. 

✓ Çalışırken kaza geçirmek  

 

Takımımız Üretim ve test aşamalarına henüz geçmedi. Yalnız kaza tecrübesi değil 

kazadan kaçınabilecek bilgiye ve dikkate sahip olunması gerkmesi Deepness Ghost 

takımının çok önemsediği bir mevzudur. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1. Zaman Çizelgesi 

Şekil 6. Önümüzdeki genel süreçler içeren zaman planlaması 

 

 

TARİH AÇIKLAMA 

13 Mart 

Yarışma Başvurusu 
Yarışmanın kosullarını incelenmesi 
Öntasarım raporu hazırlama 

27 Mart 
Tasarım düzeltme ve tasarımı geliştirme 

20 Nisan 

Kritik tasarım raporu hazırlama 
Mekanik Alt Sistem,Elektrik-Elektronik Alt 
Sistem,bKontrol ve Yazılım Alt Sistemleri, 
Robotik TutucuTasarımı Süreci 

5 Haziran Testler ve Hataları düzeltme 

1 Ağustos 
Sualtı aracının sızdırmazlık ve hareket 
kabiliyeti videoları hazırlama 

22 Eylül Yarışma Başlangıcı 

 

 

 

 

 

YARIŞMA BAŞVURUSU

YARIŞMANIN KOSULLARINI 

INCELENMESI

ÖNTASARIM RAPORU 

HAZIRLAMA

TASARIM DÜZELTME VE 

TASARIMI GELIŞTIRME

KRITIK TASARIM RAPORU 

HAZIRLAMA

MEKANIK ALT 

SISTEM,ELEKTRIK-ELEKTRONIK 

ALT SISTEM,BKONTROL VE 

YAZILIM ALT SISTEMLERI, 

ROBOTIK TUTUCUTASARIMI 

SÜRECI

TESTLER VE 

HATALARI 

DÜZELTME

SUALTI ARACININ SIZDIRMAZLIK VE 

HAREKET KABILIYETI VIDEOLARI 

HAZIRLAMA

YARIŞMA 

BAŞLANGICI

13 Mart 27 Mart 20 Nisan 5 Haziran 1 Ağustos 22 Eylül
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8.2. Bütçe 

Tablo 5. Kullanılacak malzemeler ve maliyetleri 

Mekanik Malzemeler  Elektronik Malzemeler 

Malzeme Adı Miktarı Tutar (₺) Malzeme Adı Miktarı Tutar (₺) 

Karbon Fiber 

Kumaş 

600 gr/m2  

12k twill 

4  979,4 (₺)  Orjinal Arduino 
Uno R3 

1 156,62 
(₺) 

Infuzyon Reçine 

Akış Tankı 

1  1.112,97     
      (₺) 

Arduino Mega 

2560 R3 (Orijinal 

Yeni Versiyon) 

1 326,32 
(₺) 

İnfüzyon 

Konnektörü 

4 148 (₺) MPU6050 6 
EKSEN İVME VE 
SENSÖR 
MODÜLÜ GYRO 

1   
9,75( ₺) 

Vakum Hortum 1 14,84 (₺) Su Geçirmez 
Ultrasonik Modül 
JSN-SR04T 

3 46,50 
(₺)*3 

Vakum Naylonu 5 296 (₺) BMP180 
Basınç,Sıcaklık 
,Yükseklik sensör 

1 15,90 (₺) 

Peel Ply 4 152 (₺) RS485-TTL Seri 
Dönüştürücü Kartı 

1 6,04 (₺) 

İnfüzyon  

Filesi 

4 152 
(₺) 

5 V 3 A 
Voltaj 
Regülatör 
Kartı - 
LM2596-5V 

2 14,5 
(₺)*2 

İnfüzyon Sprey 

Yapıştırıcı 

1 133,56(₺) LM2596 
Ayarlanabilir 
DC/DC Voltaj 
Regülatörü – 
Klemensli 

1 15,08(₺) 

İnfüzyon Kanalı 4 148,4(₺) 
 

Gs-9018 Brush 
Micro Servo 9g 
1.5kg for RC 
Models 

2 26(₺) 

İnfüzyon Hortum 

Kelepçesi Metal 

2 370 (₺) Servo 360 Derece 
Sürekli Rotasyon 
Servo MG995 
Metal Dişli 
Arduino Servo 
Dijital Servo 
Yüksek Tork 

3 81.74 (₺) 

Vakum 

Sızdırmazlık Bandı 

2 102,4(₺) T100 Thruster 
fırçasız motor 

 2 810 (₺)*2 

İnfüzyon Spiral 

Hortum 

1 14,84 (₺) T200 Thruster 
fırçasız motor 

1 1250(₺) 

   Basic ESC (new 
R3 version) 

3 190(₺)*3 
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8.3.  Risk Planlaması  

Aşamalar 
Yaşanılabilecek 

Riskler 

Çözüm Kullanılacak Malzeme 

ve Ekipmanlar 

Test, Üretim ve Montaj 

Risk Planlaması 

 

Elekrik ve 
elektronik işlemlerin 

esnasında elekrtik 

çarpma riski. 
 

 

 

Topraklama 
hattı bağlanacaktır. 

Elektrik 

dönüştürücüsu 
çalışma alanı dışında 

güvenli bir bölgede 

bırakılacaktır. 
 

 

Topraklama Hattı 
 

 

 

Mekanik işlemler  

aşamasında iş kazası 
(yaralanma ..vb.)  

 

İş sağlığı ve  

güvenliği yasalarını 
göz önünde 

bulundurulacaktır. 

 

 

Maske, eldiven...vb. 

Yarışma Esnasında 

Risk Planlaması 

 
Testler aşamasında 

tespit edilemeyen 

elektrikten dolayı 
karşılayabileceğimiz 

riskler (Elektrik 

kaçırma, çarpma gibi.) 
 

 
Tehlikeli durumlarda 

hem robot hem de 

kontrol istasyonu acil 
olarak dururulacaktır 

ve tüm kablolar suya 

karşı yalıtalacaktır. 
 

 
Acil durdurma butonu  

 

Yaralanmaya neden 

olacak şekilde parça 
yerinden kopması gibi. 

  

 

Parçalar kuvetli bir 

şekilde 
sabitlenecektir. 

Robot heykelinde 

keskin uç 
olmayacakır. 

 

 

 

 
--------------- 

 

 

 

 

    1 400(₺) 

   XJ-174 Kutulu 
Etiketli Acil Stop 
Butonu 

2 27 (₺)*2 

   XY joystic modül 3  3(₺)*3 

   Buton ve buton 
kapağı 

4 7(₺) 

   Pixy2 CMUcam5 
Sensor – Kamera 

1 647,90(₺) 

Toplam: 3624,41 TL  Toplam: 5379,63 TL 

Toplam Proje bütçesi: 9004,04 TL 
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9. ÖZGÜNLÜK 
 

Sualtı aracımızın dış iskeleti, su altında hareket ve yönelme yöntemleri, elektronik tasarımı , 

yazılım ve algoritmaları tamamen takımımız üyeleri tarafından tasarlanmıştır. 

Deepness Ghost takımının tasarladığı aracı farklı ve özgün kılacak birkaç yan var, bu yanlar 

aşağıda sıralanmıştır. 

1) Balığa benzeyen kapalı iskeleti: 

Araç askeri amaçlı kullanılıp denizaltında saklanma ve gizlenme 

yetekneklerine sahip olabilmesi için olabildiğince balığa benzetilmeye 

çalışıldı. Bu da gerçekte yapılacak bir tasarım için fikir aktarmaktadır. 

 

2) Servo motorları yardımıyla yön değiştirme: 

Tasarlanan robotumuzun en önemli ve değişik özgün tarafı sağ-sol, aşağı-

yukarı hatta ileri-geri gitmesi tamamen servo motorların açı değiştirerek 

sağlanmasıdır. 

 

Şekil servo motoru döndürerek örnek sağlanabilen dönme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şekil aşğıdaki servo motoru veya yukardakini döndürerek örnek sağlanabilen 

aşğı veya yukarıya doğru yönelme 
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Şekil servo motoru döndürerek örnek sağlanabilen dönme  

 

 

 

3) Takımımızın kendi tasarladığı kumanda kolu. 
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