
 
 

1 
 

 

 

TEKNOFEST 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

İNSANSIZ SUALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI  

ÇAKABEY 

KRİTİK TASARIM RAPORU 

 

TAKIM ADI : ÇAKABEY 

TAKIM ID : T3-24999-165 

TAKIM ÜYELERİ : AHMET SAİD BAYRAK 

   OĞUZ TARIK ÇİÇEK, 

   AHMET SEYMEN BERİŞ 

   EFE TANYEL 

   MURAT SEYMEN GÜMÜŞ 

 

DANIŞMAN ADI : FATİH GÜNGÖR 
  



 
 

2 
 

İÇİNDEKİLER TABLOSU 

 

1. RAPOR ÖZETİ ......................................................................................................................... 3 

2. TAKIM ŞEMASI ...................................................................................................................... 5 

2.1. Takım Üyeleri ..................................................................................................................... 5 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı ............................................................................. 7 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ .............................................................. 8 

4. ARAÇ TASARIMI .................................................................................................................... 9 

4.1. Sistem Tasarımı ................................................................................................................... 9 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı .................................................................................................... 9 

4.2.3. Üretim Yöntemleri ..................................................................................................... 18 

4.2.4. Fiziksel Özellikler ...................................................................................................... 21 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı .......................................................... 24 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci .......................................................................................... 24 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci .......................................................................................... 32 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci.............................................................................................. 35 

4.4. Dış Arayüzler .................................................................................................................... 35 

5. GÜVENLİK............................................................................................................................. 35 

6. TEST........................................................................................................................................ 37 

6.1. Sızdırmazlık Testi.............................................................................................................. 37 

6.2. Sıcaklık Testleri................................................................................................................. 37 

6.3. Yük Kaldırma Testi ........................................................................................................... 37 

6.4. Hareket ve Kabiliyet Testleri ............................................................................................. 37 

6.5. Enerji Harcama Testi ......................................................................................................... 37 

6.6. Kamera Kayıt Testi............................................................................................................ 37 

6.7. Yüzdürücü İhtiyaç Testi..................................................................................................... 37 

6.8. Veri Gönderme Testi ......................................................................................................... 38 

7. TECRÜBE ............................................................................................................................... 38 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI ......................................................................... 39 

8.1. Zaman ve Görev Çizelgesi ................................................................................................. 39 

8.2. Risk Planlaması ................................................................................................................. 39 

8.3. Bütçe Planlaması ............................................................................................................... 41 

9. ÖZGÜNLÜK ........................................................................................................................... 42 

10. KAYNAKÇA ....................................................................................................................... 43 

 

  



 
 

3 
 

1. RAPOR ÖZETİ  

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi; ülkemizde özel yetenekli öğrencilere yönelik 

olarak açılan ve kısmi zamanlı olarak eğitim faaliyetlerini Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğüne bağlı merkezlerdir. Bu merkezlerde; özellikle bilim ve teknolojiye katkı sağlama 

potansiyelinde olan bu öğrencilerin bilginin kendisini sunmadan ziyade bilgiye ulaşma (Araştırma 

Becerileri), onu kullanarak yeni bilgiler keşfetme (Bilim, Keşif) ve bilgiyi kullanarak problem 

çözebilmeye (Problem Çözme Becerisi, Mühendislik, İcat) ilişkin bilgi, beceri, tutum ve davranış 

kazandırmak amaçlanmaktadır. Kurumumuz bünyesinde kurulan TİSAK ile Trabzon İnsansız Sistemler 

Kulübü Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi’nin 2015 yılından bu yana günümüzde ön plana 

çıkan ve gelecekte daha da önem kazanacağı düşünülen alanlardan faaliyet göstermektedir. İnsansız 

araçlar, robotik çalışmalar, 3D tasarım ve kodlama gibi teknolojik alanlarda proje çalışmaları 

yürütmektedir. Kulüp olarak TÜBİTAK bünyesindeki proje yarışmaları, üniversitelerin düzenlediği 

teknolojik, robotik yarışmalar ve TEKNOFEST gibi organizasyonlara katılım sağlamaktadır. 

Kulübümüz TÜBİTAK’ın tertiplediği UAV 2017 yarışmasında “Fetih 1453”, TEKNOFEST 

2018 yarışmalarında “Kanuni 1494” adlı araçla pek çok üniversite takımını geride bırakmayı 

başarmıştır. 

 

 

Şekil 1. TRBBİLSEM UAV Yarışmasında 

TEKNOFEST 2019 savaşan iha döner kanat kategorisinde yarışmaya katılmış ve 2019 

TEKBOFEST SAVAŞAN İHA DÖNER KANAT KATEGORİSİNDE birinci olmuştur. 

 

 

Şekil 2. TEKNOFEST 2019 Savaşan İHA Birincisi (Dönerkanat) 

 

2019 TEKNOFEST’te Fetih 1453 yarışmasına katılım sağlanmış ve TEKNOFEST’e davet 

edilmiştir.  
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Şekil 3. TEKNOFEST 2020 Fetih 1453 Yarışmasında  

Her geçen yıl ekibini genişleten ve tecrübelerini arttıran takımlar ile, İTÜ APIS MODEL UYDU 

YARIŞMASI, 2020 MEB Robot, 2020 TÜBİTAK İHA VE 2020 TEKNOFEST’in diğer robotik 

yarışma alanlarına farklı takımlarıyla katılımlarda bulunmaktadır. 

Sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle, ÇAKABEY takımı 2019 yılı Kasım ayında TİSAK 

bünyesinde öğrencilerimizin yarışmaya katılma kararı ardından oluşturulmuştur. 3 takım üyesi ile 

başlayan takımımız şuan 5 üyesi ile çalışmalara devam etmektedir. 

Tüm üyelerin ortak kararı olarak Ahmet Said BAYRAK takım kaptanı olarak seçilmiştir. 

Çalışmalara ilk olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan, 2018 ve 2019 yıllarında 

TEKNFEST İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde birincilikleri bulunan  İnsansız Sualtı Sistemleri 

alanında faaliyet gösteren Creanity kulubünden insansız su altı sistemleri semineri alınmıştır. 

Çalışmalarımızı daha sağlıklı yürümesi ve süreç içerisinde aracımızın gelişerek oluşturulması 

noktasında iyi bir rehber konumundadırlar. 

Ön tasarım raporunu detaylı şekilde tamamladıktan sonra araştırma faaliyetleri devam etmiş, 

yazılım ve üretim aşamalarına başlamış bulunmaktadır.  

Özellikle aracımızın gövde şekli netleştirilmiştir. Tüm süreçler seçilen gövde üzerinde en iyi 

şekilde çalışacak şekilde kurgulanmıştır. Gövdede kullanılacak motor sayıları ve motorların konumları 

hesaplanmıştır. Kurumumuzun verdiği imkanlar dahilinde üretimi kolay ve şartnamede belirtilen 

görevleri yerine getirebilecek mekanik yapısı netleştirilmiştir.  

Elektronik kartlar, işlemci, sensörler, haberleşme araçları ve kablolama konuları araştırılmış, 

imkanlar dahilinde temin edilme durumuna göre kullanılacak araçlar netleştirilmiştir. Genel kontrol için 

kendi tasarladığımız kumanda ile kontrol sağlanacaktır. Hazırlanacak kumanda üzerinde tüm yönler ve 

kol kontrolü sağlanacak şekilde kurgulanmıştır.  

Özel manevralar için kumanda üzerine ekstra düğmeler eklenmiştir.  

Kablolu haberleşme için, uzun mesafe seri habeleşme imkanı sağlayan ve arduinolar arası 

verimliliği kanıtlanmış CANBUS sistemi ile yapılacaktır. Böylelikle sadece 2 kablo ile aracımıza veri 

trafiği sağlanmış olacaktır. 

Hazırlanacak yazılım ile aracımız su içerisinde otonom dengesini sağlayacak pilot sadece aracı 

yönlendirme ve kolu kontrol ile uğraşacaktır. Gerekli algoritmalar geliştirilmekte olup test aşamasında 

yapılacak kalibrasyonlar ile en sağlıklı çalışacak hale getirilecektir. 

Kamera görüntüsü kablo ile bilgisayar aktarılacaktır. Burada gelen sinyal ADC ile convert 

edildikten sonra bilgisayara aktarılacaktır. Pilot kameraya ait yazılım ile ekrandan aracın gidişini 

ayarlayacaktır.  

Mekanik, elektronik ve yazılım aşamaları tamamlandıktan sürüş üzerine yoğunlaşılarak 

olabilecek tüm sorunlara karşı testlere tabi tutulacaktır.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

 

 

2.1. Takım Üyeleri  

 
Fatih GÜNGÖR 

Takım Danışmanı 

 

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri 

Öğretmenliği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü mezunudur. 14 yıldır Bilişim teknolojileri öğretmeni olarak 

görev yapmaktadır. TEKNOFEST 2019 da Savaşan İHA Döner Kanat 

Birincisi takımda bulunmuş ve Fetih 1453 – ÇAKABEY takımına da 

danışmanlık yapmıştır. Faruk Başaran Bilim Sanat Merkezinde gelişen 

teknoloji ile projeler üreterek öğrencilere bu süreçlerde danışmanlık 

yapmaya devam etmektedir. 

 

  
AHMET SAİD BAYRAK  

(TAKIM KAPTANI) 

 

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf 

öğrencisidir. Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinde proje sürecinde 

eğitim görmektedir. Proje planlama ve gerçekleştirme süreçlerinde yer 

almaktadır.  

 

Görüntü işleme ile atık sistemi, sera sistemi başta olmak üzere 

robotik yarışma ekiplerinde yer almaktadır. Takım içerisinde takım 

kaptanı olarak görev almakta, elektronik yapı ve kodlama konularında 

görevleri yürütmektedir. 

 

 

 

Fatih GÜNGÖR

TAKIM DANIŞMANI

Oğuz Tarık ÇİÇEK

ÜYE

Kodlama ve Raporlama 

MURAT SEYMEN GÜMÜŞ

ÜYE

Elektronik ve Tasarım

Ahmet Seymen BERİŞ

ÜYE

Elektronik ve Tasarım

EFE TANYEL

ÜYE

Tasarım ve Test

AHMET SAİD  BAYRAK

TAKIM LİDERİ

Elekronik ve Kodlama



 
 

6 
 

 
MURAT SEYMEN 

GÜMÜŞ 

 

 

Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 10.Sınıf 

öğrencisidir. 

 

Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezinde proje sürecinde 

eğitim görmektedir. Robotik alanına ilgisi çalışmalarına yansıtan 

tasarım ve elektronik altyapı sorumlusudur. TEKNOFEST 2019 Fetih 

1453, MEB robot yarışması ve model uydu yarışmalarında katılım 

sağlamış,takımımızın tecrübeli üyelerindendir.   

 

 
OĞUZ TARIK ÇİÇEK 

 

 

Dursun Ali Kurt Proje Lisesinde 10.sınıf öğrencisidir. Trabzon 

Faruk Başaran Bilim ve Sanat merkezinde proje sürecinde eğitim 

görmektedir. Başta 2019 TEKNOFEST FETİH 1453, İTÜ Apis Model 

Uydu Yarışmalarına katılım sağlamıştır. Su araçları hareket sistemleri, 

Arduino programlama ve elektronik ile ilgili tecrübleri bulunmaktadır. 

 
AHMET SEYMEN BERİŞ 

 

31.07.2004 tarihinde Trabzon’da doğan Ahmet Seymen BERİŞ, 

Trabzon Merkez Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisidir. Trabzon Faruk 

Başaran Bilim ve Sanat Merkezinde proje sürecinde eğitim görmektedir. 

Rize Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenciyken 2014 

yılında 3. Ulusal Çocuk Kongresinde (Rize) laboratuvara dayalı sözlü 

sunum yapmış, 2017 yılında 1. Beyin Olimpiyatlarında (Kocaeli) ve 

2018 yılında 2. Bilim ve Sanat Merkezleri Festivalinde (Antalya) 

robotik yarışmalarında Rize’yi temsil etmiştir. Turkcell’in desteklediği 

Rize ili pilot uygulamasında Turkcell Zekâ Küpü Teknoloji 

Laboratuvarında kodlama, robotik ve 3D tasarım eğitimleri almıştır.  

İTU APIS Model Uydu Yarışmasında Trabzon Gökbörü Takımında 

Elektronik Ekibinde yer almaktadır. Tasarım ve kodlamaya ilgisi vardır. 

 
EFE TANYEL 

 

 

 

Trabzon Merkez Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisidir. Faruk Başaran 

Bilim ve Sanat Merkezinde ÖYG sürecinde eğitim görmektedir. Proje 

geliştirme süreçlerinde yer almaktadır. İTU APIS model uydu yarışması 

başta olmak üzere robotik yarışma ekiplerinde görev almaktadır. Takım 

içerisinde tasarlama ve kodlama konularında görev almaktadır. İlgi 

alanları robotik ve yazılım üzerinedir. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Yarışma şartnamesi detaylı bir şekilde tüm takım üyeleri tarafından okunmuş ve üretilecek araç 

ile ilgili genel kabiliyetleri başta olmak üzere tüm özelikleri, yapılacak iş ve işlemler konuları 

çıkartılmıştır. Belirlenen konular ile ilgili görev alan öğrenciler belirtilmiştir. 

 

 
 

 
 

Şekil 4. Görevler ve Üyeler Arası Görev Dağılımı 

  

Fatih GÜNGÖR

Danışman

Ahmet Said BAYRAK

Takım Kaptanı

1

Mekanik 
Tasarım

Gövde Tasarım ve 
Boyutlandırma

Pervane Sistemi

Sistem Haznesi

Mekanik Kol 
Tasarımı

Efe TANYEL

2

Elektronik 
Tasarım

Kontrol Devresi 
Tasarımı

Kamera Sistemi 
Tasarımı

Kumanda Sistemi 
Tasarımı

Kablo ve İletişim 
Sistemi

Murat Seymen Gümüş

Ahmet Seymen BERİŞ

3

Yazılım 
Tasarımı

Kontrol Devresi 
Yazılımı

Kamera İzleme 
Sistemi Yazılımı

Kumanda Sistemi 
Yazılımı

Araç İçi Genel 
Yazılımı

Ahmet Said BAYRAK

Oğuz Tarık ÇİÇEK

4

Test 
Denemeleri

Kontrol Testleri

Kamera Testleri

Kol Çalışma 
Testleri

Havuz İçi Tüm 
Hareket Testler

Sızdırmazlık ve 
Yalıtım Testleri

Ahmet Said BAYRAK

Murat Seymen GÜMÜŞ

Ahmet Seymen BERİŞ

Efe TANYEL

Oğuz Tarık ÇİÇEK

5

Raporlama

ÖTR

KTR

Final Raporu

Sekreterya

Ahmet Said BAYRAK

Murat Seymen GÜMÜŞ

Ahmet Seymen BERİŞ

Efe TANYEL

Oğuz Tarık ÇİÇEK
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporu tamamen hazırlayacağımız sualtı aracının genel tasarımına odaklanılmıştır. 
Gerek ölçü, gerek görevler, elektronik altyapı ve yazılım konuları araştırılmış ancak netleştirilmemişti. 

 
Bu süreçte araştırma derinleştirilmiş, takım üyelerimizin sayısı arttırılmıştır. Takıma katılan 

üyelerimizin tecrübe ve bilgisiyle kritik tasarım raporumuz daha net ve sağlam adımlarla hazırlanmıştır. 

 
Gövde tasarımımız başta olmak üzere bir kaç değişiklik yapılmıştır. ÖTR de hazırladığımız 

gövdelerin özgünlük ve aerodinamik özelliklerini öne çıkartmaya çalıştık. Ancak üretim de yaşanan 
sakıncalı durumlardan dolayı tasarımdan vazgeçilerek botu tipindeki gövde yapısına geçilmiştir. Sigma 
profil kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. 

 
Mekanik kol servo motor kullanılarak çalıştırılacaktı. Ancak yapılan görüşmeler ve 

TEKNOFEST yetkililerince servolara gres yağı konularak çalıştırılan sistemlerin havuzu kirletmesi 
problem oluşturacağı söylenmiştir. Bu riskli duruma düşmemek için motor haricinde tamamen 
yalıtılabilen başka bir sistem üzerinde çalışılarak selenoid çekme sistemi kullanılmasına karar 
verilmiştir.  

 
Motor tutucular, motorlar, kamera ve elektronik sistem aynı kalmıştır. Sıcaklık ve nem sensörü 

eklenmiş, gyro sensörünün bir gelişmişi önerilmiştir. Yüzdürücüler için bu gövdede uygun yerler 
ayarlanmıştır. Ayrıca yalıtım için kalıcı çözümler sunulmuştur.  

 
Haberleşme için daha verimli kullanılabilen CANBUS sistemi tercih edilmiş ve gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. 
Güvenlik konularında daha gerçekçi başlıklar belirlenerek rapora eklenmiştir. 
 
Eklenen bu değişiklikler neticesinde ilk bütçe ve son bitçe arasında farklar oluşmuştur. Ayrıca 

dolar kuru farklı ve yedek malzemelerin eklemesi ile KTR bütçemiz 4327 TL olmuştur. ÖTR ile arasında 

1900 TL lik bir fark oluşmuştur. Bu fark okul imkanları kullanıldığında daha da azalacağı 

öngörülmektedir. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 
Şekil 5. Sistem Blok Şeması 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Yaptığımız inceleme ve araştırmalar neticesinde 2 tip gövde tasarımı üzerinde durduk. Bu 

modeller üzerinde gerekli yerleşimlerimizi yaptık. Gövdeleri mevcut rovlardan farklı olarak kendilerine 

ait bir aerodinamik gövdeye sahip olması planlandı. Takım üyelerinin bir araya gelerek, karakalem 

olarak oluşturdukları tasarımlar 3D tasarım programı ile şekillenerek hayata geçirilmeye çalışılmıştı.  

 

Teknik şartnamede belirtilen görevleri icra edebilecek, havuz içerisinde rahat hareket edebilecek 

fazla mekanik risk oluşturmayacak bir araç modeli oluşturulmaya çalışılmıştır.  

 

 

Şekil 6. İlk Tasarımlar 

 

Tüm gövdeler iki kısımdan oluşacaktı. Böylece içerisinde rahatlıkla kontrol sistemi 

yerleştirilebilecektir. Aynı zamanda üretimini de kolaylaştıracaktır. Gövde parçaları Şekil 5 de 

görülmektedir.  
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Planlanan tasarımlarda kontrol sistemi okulumuzda mevcut bulunan pleksiglass malzemenin 

CNC tezgahında işlenmesi ve kloroform ile yapıştırılarak elde edilmesi planlanmıştır. Ancak 

malzemenin 3mm olası ve fazla ek bölümlere sahip olmasından dolayı, derin su atında basınçtan dolayı 

zarar görme ve sızdırma sorunu oluşacağı, uygulamalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 

tasarımlarda hareket sistemi değiştirilmemiş gövde yapısı üzerinde oynamalar yapılmıştır. 

Sürtünmeyi azaltmak için yüzeyini azaltma yoluna gidilmiştir ve gövde kapakları kaldırılmıştır. 

Tüm gövde 3 adet sigma profil ile birleştirilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi ikisi üstte 1’i altta olmak 

üzere iki adet gövde çerçevesi içerişine yerleştirilmiştir. Sigma profiller hafifliği ve sağlamlığını yanı 

sıra yapısı itibarı ile üzerine birçok donanımın rahat bağlanması nedeniyle tercih edilmiştir. Gövde 

çerçeveleri ABS malzeme ile baskı alınacak üzeri ince zımpara ve ince epoxy ile kaplanarak içine su 

girme sorunu halledilecektir. Kurumumuzda 3D yazıcı imkânı bulunmaktadır. Bu sayede istediğimiz 

parçayı uygun maliyetli ve hassasiyette üretebilmekteyiz. 

 

 

Şekil 7. Aracın genel görünümü 

Kontrol kartları ve elektronik devreler ne şartla olursa olsun asla ıslanmaması gereken 

devrelerdir Bu nedenle su altında yalıtımının çok iyi yapılması gereklidir. Daha önce okulumuzda 

bulunan pleksiglass malzeme ısıtma yöntemi ile eritilerek kartlar için kuru hazırlanacaktı ancak 3mm 

kalınlığında olması çeşitli güvenlik sorunlarına yol açacağı, fazla basınç ile ek yerlerinden ayrılma 

yaşatabileceği gibi olumsuz görüşler neticesinde 5mm kalınlığında pleksiglass tüp ile yapımına karar 

verilmiştir. Kararın ardından yapılan araştırma sonucu 100 mm dış, 90 mm iç çapı  bulunan ve 18 cm 

uzunluğunda bir tüp’ün yeterli olacağı gerekli ölçümler sonucu ortaya çıkmıştır. 

 

 

Şekil 8. Kontrol kartının konulacağı tüp 
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Okulumuzda bulunan ısıtıcı ile mevcut pleksiglass plaka şekillendirilecek ve yarım küre şekli 

verilecektir. Küre şekli ile kameranın hareket edebileceği ve geniş açı görebilecek bir alan oluşturulmuş 

olacaktır. Bu yarım küre (dome kapak) conta ve vidalar ile sıkı bir şekilde birleştirilecektir ve zorunlu 

olmadıkça açılmayacaktır.  

Olumsuz durumlarda dome kapak yapıştırılarak su geçirme riski ortadan kaldırılabilecektir.  

Arka tarafında ise kullanılacak alüminyum kapak sayesinde herhangi bir vida olmadan 2 adet 

contalı, alüminyum kapak kullanılacaktır. Kapağın orta noktası kabloların çıkması için delinmiş 

olacaktır. Kablolar yine vidalı ve contalı bir kapak ile alüminyum üzerine tutturulacaktır.  

 

 

Şekil 9. Kapak ve yalıtım sistemi 

Yarışmanın hassas olunması gereken en önemli kısımlarındandır. Sızdırmazlık sorunlarının 

yaşandığı bir alandır. Bu nedenle 2. Bir senaryo hazırlanmıştır bu senaryoya göre kapak üzerine açılan 

deliklerden çıkartılan kablolar için bir epoxy havuzu oluşturulacak ve yalıtım doğrudan sağlanmış 

olacaktır. Çok fazla mekanik bir yapı gerektirmeyen  bu senaryo acil durumlar için önemlidir. 

Tekrar revize edilen tasarım 3 ü yatay ve 2 si dikey olmak üzere 5 motorlu araç olarak 

kullanılacaktır.  

Motorlarımız için hazırladığımız motor tutucular sayesinde pervanelerden elde edilen itme akışı 

daha rahat yönlendirilebilecek ve bu sayede aracımızın hareketi kolaylaşacaktır. Ayrıca motor kanalları 

motorlarımızın araca tutunması ve pervanelerin sivri uçlarının havuz kenarına veya başka bir ortamla 

temasını önlemektedir. Motor tutucular 3D yazıcı ile ABS flamenti kullanılarak imal edilmiştir. 

 
Şekil 10. Motor tutucular ve pervane 
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Aracımızda kullanacağımız pervaneler için dünya üzerinde gemi pervaneleri tasarımları 

incelenmiş ve halen araştırmamız devam etmektedir. 3 kanatlı ve 4 kanatlı pervane sistemleri, pervane 

şekilleri ve açıları gibi konularda en doğru kararı vererek yarışmada kullanılacak şekilde bir pervane 

üretmeyi hedefliyoruz. İlk etapta 3 kanatlı pervane üretimlerini gerçekleştirdik. Üretimde ABS malzeme 

ile kullanılmıştır. 3 kanatlı pervane ile testlerimize başlamış durumdayız. Testlerde itme gücü ve 

kullanılan akım göz önüne alınmaktadır.  

 

 

Şekil 11. Pervane ve Motor 

Motorların konumları itibarı ile 3 adet yatay motor, 2 si önde biri arkada olacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Burada pitch (yunuslama) ve rool (yatış) hareketlerini yapabilmektedir.  

Diğer iki motorumuz ileri , geri, sağa ve sola dönüş, hareketlerini yapacaktır. Tüm bu hareket 

kabiliyeti ile aracımız havuz içerisinde istenilen açıda hareket edebilecektir. 

 

 

Şekil 12. Yukarı ve alşağı manevra-ileri ve geri manevra 

 

Öne iki adet motor yerleştirilmesinin sebebi ağırlık taşıma esnasında ROV’un aşağı doğru 

dikilmemesi için ekstra güç sağlamak içindir. 

Yarışma esnasında mekanik kol kullanımı mekanik kolu hareket ettirecek motorun yalıtım 

sorunu ve kullanılan yöntemlerin riskli olması nedeniyle farklı bir kol tasarımı kullanımı yoluna 

gidilmiştir.  

Selenoid kilit mantığı ile kola hareket verilecektir. Selenoid kilitler günümüzde 

kullanılmaktadır. Bir bobine verilen elektrik ile bobin içerisindeki metal hareket ettirilmektedir. 

Temassız olan bu hareket sayesinde kilitlere hem güvenlik hem de herhangi bir motor gerektirmeden 

hareket verilmiş olmaktadır. Selenoid sistem sigma profile sabitlenecektir. 

Hazırlayacağımız sistemde 2 adet selenoid sargı birleştirilerek kullanılacaktır. Bu iki sargı 

epoksi ile yalıtımı sağlanacaktır. Bobin içerisine yerleştirilmiş mil ile 2cm çekme hareketi elde 

edilecektir. Bu hareket basit bir mekanik yapı ile kola aktarılmaktadır. Bobinlerin altına kolumuzun sabit 
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duracak kanca şeklindeki alt kısım yerleştirilecektir. Kanca nesneleri almak için kullanılacak kilit ise 

alınan nesnelerin kancadan çıkışını önleyecektir. Kanca tasarımı yapısı sayesinde herhangi bir güç 

harcamadan nesne kanca içerisinde kol açılıncaya kadar kalacaktır.  

Mekanik kol için alt kancamız alüminyum profilden oluşacak, hareketli kısım ise ABS 

malzemeden imal edilecektir. 

 

 

Şekil 13. Mekanik Kol Kapalı Pozisyon 

 

 

Şekil 14. Mekanik Kol Açık Pozisyon 

 

Tüp içerisinde tek bir elektronik kart kullanılacaktır. Bu sayede tüm devre elemanları 

sabitlenecek kablolama minimuma indirgenecektir. Elektronik kart, hazırladığımız kart tutucu ile tüp 

içerisine yerleştirilecektir. Kart tutucu ABS malzeme ile 3D yazıcıda üretilecektir. 

 

 

Şekil 15. Devre tutucu 

Aracımızın küçük olması 3 motor ile dengesini sağlaması nedeniyle yüzdürücü ihtiyacı olacağı 

düşünülmemektedir. Ancak bu ihtimale karşı aracın üst yüzeyi düz tasarlanmıştır. Bu yüzeye 

yüzdürücüler sigma profiller aracılığı ile kelepçelenerek bağlanabilecektir. Örnek yüzdürücü şekli 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 16. İki farklı yüzüdürücü montajı 
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Aracımız üzerinden çıkan kablolar araç üzerine kelepçelenerek serbestlikleri engellenecektir. 

Her motora 3 kablo, ve su üstü sistemlere ise 6 kablo çıkışı olacaktır. Su üstü sisteme gidecek kablo 

hazırladığımız aparat ile aracımızdan uzaklaştırılmış olacak, herhangi bir takılma anında kapak 

üzerindeki birleştirilme noktasına çekme uygulamaması için, ön gerilme noktası olacaktır.  

 

Kablo tutucular görevlere göre yer değiştirecektir. Çember görevinde, gövdenin üstünde, diğer 

görevlerde ise alt kısımda tutulacaktır. İlk görevde çemberin üst kısmında bulunan açıklıktan kablonun 

rahat geçebilmesi için üst kısımda, sonraki görevlerde rahat hareket edebilmesi için at taraftan 

verilecektir.  

 

 

Şekil 17. Üst ve alt kablo tutucular 

 

4.2.2. Malzemeler  

Üretiminde ilk olarak aracımızın kendi imkanlarımızla ve kendi elimizden yapılması yoluna 

gittik. Okulumuzun imkanlarını maksimum düzeyde kullanmaya gayret ederek gerek maliyet gerekse el 

emeği bir araç hazırlamayı tercih ettik. Bir çok parçası 3D yazıcı ile oluşturulan aracımızın tasarımı 

istediğimiz şekilde uluşturulabildi. 

 

4.2.2.1. ABS Parçalar :  

3D yazıcılarda kullanılan bir flament türüdür. ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), en 

popüler 3D yazıcı filamentidir. ABS sert ve darbeye dayanıklıdır. Aynı zamanda plastiği güçlü, hafif ve 

esnektir, bu da 3D baskı için iyi bir malzeme olmasını sağlar. ABS, hareketli parçalar, otomotiv 

parçaları, elektronik gövde ve oyuncaklar için en iyi katkı maddesi üretim filamentidir. ABS filament 

ayrıca borular, otomotiv bileşenleri, elektronik montajlar, bisiklet kaskları gibi koruyucu başlıklar,  

müzik aletleri, mutfak aletleri, LEGO tuğlaları gibi alanlarda kullanılmaktadır. Fiyatı uygundur. 

Saydığımız avantajlı özellikleri ve imkanlar dahilinde elimizde olması nedeniyle tercih 

edilmiştir. Projemizde 1.75mm ABS filament kullanılmıştır. Tek dez avantajı 210 derece gibi yüksek 

sıcaklıklarda eridiği için, baskı sırasında oluşan kötü gazlardır. Baskı sırasında havalandırmayı 

sağlayarak bu durumu ortadan kaldırdık. 

 

4.2.2.2. Sigma Profil 

Sigma Profil (Alüminyum Kanallı Profil) günümüzde çelik konstrüksiyonun yerini almaya 

başlamıştır. Sigma Profilin demonte (modüler) yapısı sayesinde istenilen parça ve Sigma Profillerin 

birbirine olan bağlantısı, pratik ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. 
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Sigma Profil Alüminyumdan imâl edilmektedir. Sigma Profillerin üzeri 11 Mikron Eloksal 

kaplanarak krozyona karşı daha dayanıklı hale getirilmektedir. Profiller modüler bir yapıya sahiptir, seri 

ve pratik montaj özelliği, işlerlik, kullanışlılık, dayanıklılık ve tasarım özelliğidir. 

Profiller uygun bağlantı aksesuarları sayesinde estetik bir görünüm elde edilebilmektedir.  

Hafifliği, dayanıklığı, üzerine malzemelerin rahat yerleştirilmesi, bağlantıların kolay 

yapılabilmesi nedeniyle tercih edilmiştir.  

 

 

Şekil 18. Sigma Profil 

 

4.2.2.3. Pleksiglass Tüp ve Küre(dome) 

Pleksi boru, pleksi malzemenin üstün özelliklerini barındırmaktadır. Şeffaf, sade ve kristal 

parlaklığında yapısındadır. Darbelere ve yüklere dayanıklıdır. Kolayca işlenebilir, tornada veya pleksi 

lazer kesim ile istenen şekil verilebilir. Ahşap ve metal parçalar veya ekipmanlarla birlikte kullanılabilir. 

Sıcak ve soğuk kıvrılabilir, delinebilir ve vida dişi çekilebilir. Eksi 40 ve 90 derece arasındaki ısılara 

dayanıklıdır. Çeşitli hava ve iklim koşullarına dayanıklıdır. Taşlama, zımparalama, öğütme ve doldurma 

işlemlerine uygundur. Mekanik titreşimsiz ortamlarda kullanılması uygun bir malzemedir. 

Aracımızda sağlam, şeffaf ve işleme kolaylığı nedeniyle tercih edilmiştir. Tüm elektronik kısmı 

içinde barındırabilecek ve contalı kapaklar sayesinde gerekli yalıtım rahatlıkla yapılabilecektir. 

Elimizde bulunan sıcak hava makinaları sayesinde okulumuzda dome kapak yapılabilmektedir. 

Hazır dome kapak almak yerine kendimiz işleyerek bu malzemeyi oluşturabileceğiz. Riskli olan bu 

işlem için alternatif olarak dome  kapak almak tercihler arasında bulunacaktır. 

 

4.2.2.4. Alüminyum Kapak 

Günümüzde sanayi ve inşaat başta olmak üzere pek çok farklı sektör de alüminyum alaşımlı 

veya sadece alüminyum dan oluşan malzemeler kullanılmaktadır.  alüminyum alaşımlı malzemeler; 

alüminyum çubuk denilen ve alüminyumun alaşımlandırılarak ekstrüzyon işlemi ile üretilen parçalardır. 

Fiyatının uygun olması artı özelliğidir. 

Alüminyum paslanmaz özelliği, ısı iletimi ve işleme kolaylığı ve hafifliği sayesinde tercih 

edilmiştir.  

 

Şekil 19. Aleminyum Kapak 

 

4.2.2.5. Yüzdürücü 

Ekstrüde Polistiren (XPS) Foamboard Isı yalıtımı maksadıyla kullanılmaktadır.  Isı iletkenlik 

beyan değeri 0,030 ≤ λ ≤ 0,035  /mK’dir. Su buharı difüzyon direnç faktörü µ=90-100’dür. Kullanım 
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sıcaklığı -50/+75ºC aralığındadır. %100 kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip olup bünyesine 

su almamaktadır. kapiler emiciliği yoktur. Basma dayanımı çok yüksektir. Su emme kapasitesi sıfır 

olması, hafifliği ve sağlam yapısı nedeniyle seçilmiştir. 

 

 

Şekil 20. Yalıtım amaçlı kullanılan köpük ve yüzme çubukları 

 

4.2.2.6. Plastik kelepçe 

Pratik olması ve maliyeti nedeniyle tercih edilmektedir. 

 

Şekil 21. Pratik plastik kelepçe 

 

4.2.2.7. Kablolar 

Elektrik iletimi motorlar için önemlidir. 30A enerji kaldırabilecek yapıya sahip 1.5*3 lül çok 

telli elektrik kablosu tercih edilmiştir. Sinyal taşıma işi için ise standart STP yapıdaki CAT6 Ağ kablosu 

kullanılacaktır. Kabloların ikiside hem içten hemde genel olarak pvc izalosyana sahip olmaları tercih 

edilme sebebidir. Maliyet açısından uygundur. 

 

Şekil 22. 1.5*3 mm Elektrik kablosu ve CAT6 Network kablosu 

 

4.2.2.8. Conta  

O-ring olarak adlandırılan dar bir bölgede sıkıştırılmış, basınçlı bir ortamda görev yapmak için 

üretilmiştir. Ölçülendirilmesi doğru yapılması önemlidir. Teflon veya kauçuk malzemeden imal 

edilirler. Yapısı sayesinde monte edilmesi kolaydır. 

 

 

Şekil 23. O-ring çalışma şekli 

 

Herhangi bir vidalama gerektirmeden tüpümüzün yalıtımını sağlayacak en pratik yöntemdir. 

Yan yana 2 adet o-ring kullanılarak kapak tüpe monte edilecektir. 
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4.2.2.9. Selenoid Kilit 

Selenoid kilit bir bobine elektrik verilmesi ile mıknatıs özelliği kazandırılan ve bobin 

merkezinden geçirilen metalin hareket etmesi mantığı ile çalışan bir sistemdir. Bu hareket kapı kilidi 

gibi sistemlerde kullanılmaktadır. 12V ile çalışmaktadır. Mekanik kolumuza hareket vererektir. Hareket 

kabiliyet art arda iki adet kullanılarak arttırılacaktır. Fiyatı uygun bir malzemedir. 

 

 

Şekil 24. Selenoid Kilit 

 

Yalıtımının kolay olması, herhangi bir sürücü devreye ihtiyaç duymaması ve ebatları nedeniyle 

tercih edilmiştir. 

 

4.2.2.10. Vidalar 

3mm,4mm ve 5mm çaplarında paslanmaz cıvata ve somunlardır. Sigma profil için özel üretilen 

vidalar bulunmaktadır. Bu vidalar profil içerisine yerleşecek kafa yapısındadır. 

Paslanmamaları en önemli tercih nedenidir. 

 

 

Şekil 30. Galvanizli ve inoks sigma profil vidaları 

 

4.2.2.11. PCB kart 

Kartın kendisi yalıtkan ve esnek olmayan bir maddedir. Dokunmuş cam yünü ve epoksi ile elde 

edilirler. Yüzeyleri 0.3mm bakır yüzey ile kaplıdır. 145 dereceye kadar çalışma sıcaklıkları bulunur. 

Fiyat olarak uygun bir malzemedir. İşlemesi kolaydır. 

 

 

Şekil 31. Bakır Levha 

 

Okulumuzda PCB işleyen bir CNC makinamız vardır. Bu sayede devreleri rahatlıkla 

hazırlayabilmekteyiz. Küçük alanda bütün devre elemanlarını sabit bir şekilde yerleştirmek ve 

kablolamadan kurtulmak için tercih edilmiştir. 
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4.2.2.12. Kumanda  

Aracımız için üzerinde 2 adet josstick ve 6 adet düğme bulunan bir kumanda hazırlanacaktır. 2 

adet jooysitck tüm hareket sürecinin kontrolü için kullanılacak, 1 buton mekanik kolun açılması ve 

kapanması için, bir buton kalibrasyon başlatılması için ve diğerleri ise atanabilecek farklı görevler için 

eklenecektir. 

 

 
Şekil 32. Arduino ve joystick denemeleri 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

İlk olarak şartname detaylı okunarak yapılacak görevler incelenmiştir. Hazırlanacak aracın icra 

edeceği görevler çıkartılmıştır. Bu görevlerden yola çıkarak genel tasarım süreci karakalem çizimler ile 

başlamıştır. Yapılan araştırmalarda kullanılacak malzemeler incelenmiş ve tasarım şekillendirilmeye 

devam edilmiştir. 

3D modeli Rhino3D programında hazırlanmıştır. Kullanımı kolay, çok teknik bilgi 

gerektirmeden ölçülü çizim yapılabilen bir tasarım programıdır. Piyasada çok kullanılan programlar 

arasındadır.  

Hazırlanan çalışma ilk olarak ölçüsüz olarak modellenmiş ve parça yerleşimleri yaklaşık 

değerler ile oturtulmuştur. Daha sonra kullanılacak parçaların bir bir ölçüleri alınarak ve hesaplanarak 

3D modeli oluşturulmuştur.  

Ölçümlerin düzgün yapılması özellikle 3D yazıcı ile yapılacak üretim parçları için çok 

önemlidir. Ölçülü çizim ve modellemeye dikkat edilmiştir. 

Aracımızın 14 parçası ABS filament kullanılarak 3D yazıcı ile üretilecektir. Okulumuzun 3D 

yazıcıya sahip olması ve flament bulunması ve istediğimiz şekili kolaylıkla oluşturabilmemizi sağladığı 

için tercih edilmiştir. 

 

 

Şekil 33. ABS gövde parçası 

 

İskelet yapısı için sigma profil temin edilmiştir. Alüminyum profili kesme ve delme gibi 

işlemlerini yapabileceğimiz araçların okulumuz laboratuvarında bulunması ve temini kolay olduğu için 

işlemesi kolay olmaktadır. Vidaların temin edilmesi ile aracımızın şasesi ortaya çıkmaktadır.  
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Şekil 34. ABS gövde ve sigma profil birleştirilmiş hali 

 

Selenoid kilitler tekli olarak satılmaktadır. İki kilidin sargısını peş peşe ekleyerek modifiye 

ederek kendi sistemimizi oluşturacağız. Daha sonra bobinleri epoksi ile kalıplayıp gerekli yalıtımı 

sağlayacağız. İki kilidin birleşmesi ile daha güçlü ve daha uzun mesafe hareket kabiliyeti olan bir aç 

kapat kol sisteminin hareket merkezi olacaktır. 

 

 

Şekil 35. Birleştirilmiş selenoid kilit. 

Kullanılacak el 3D yazıcı ile basılacak ve paslanmaz civatalar ile sabitlenecektir. Slenod kilidin 

miline 3mm cıvata ile sabitlenmesinin ardından kol sistemimiz tamamlanacaktır. 

 

Gövde içi kullanılacak tüp 5mm kalınlığında 100mm çapında pleksiglass malzemeden oluşan 

bir borudur. Kullanmadan önce boru üzerinde birkaç işlem yapılması gereklidir. Bu işlemler torna ile 

yapılmaktadır. İlk olarak kenarlarının düzleştirilmesi ikinci ise o-ring contalar ve kapağın uygun şekilde 

oturması için iç taraftan yapılacak tornalamadır. Bu işlemlerden sonra kullanılabilecektir. Elde edilen 

işlemlerden sonra aşağıdaki tüp elde edilecektir. Alüminyum kapak işlemi tamamlandığında dome 

kapak hazırlanacaktır. Dome kapak için 3mm pleksiglass levha ve 100mm çapında porselen kaseler 

kullanılacaktır. Isı tabancası ile ısıtılan kaseler ve pleksiglass levha iç içe geçirilerek küre şekli 

verilecektir. Küre şekli verilen yapı kloroform ve epoksi ile gövdeye yapıştırılacaktır.  

 

 

Şekil 36. Pleksiglass boru ve yarım küre doom kapak 
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Sensörler, ESCler, Arduino ve kameranın tüp içerisinde sabit durması, kablolamanın az olması 

için PCB hazırlanması planlanmıştır. PCB için gerekli bakır levha ve CNC işleme merkezi okulumuzda 

bulunaktadır. Daha önce robotlarda kullandığımız devreleri CNC ile işleme tecrübemiz bulunmaktadır.  

 

 

Şekil 37. Hazırlanan PCB ve CNC tezgahlar 

 

Aracın kumandası için kullanılacak joystickler, ardunio nano ve CANBUS devresinin bir arada 

çalışması için gerekli PCB devrede yine bu yöntem kullanılarak elde edilecektir.  

 

Elektronik devreler Proteus programı aracılığı ile tasarlanmaktadır.  

 

 

Şekil 38. Proteus program görüntüsü 

 

Tasarlanan devre FlatCAM programı ile gcode lara gönüştürülmektedir.  

 

 

Şekil 39. FlatCAM Program görüntüsü 
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Oluşturularn gcodelar Mach3 CNC programı ile bakır baskı devre kartı üzerine işlenmektedir. 

 

  
Şekil 40. Mach3 CNC program görüntüsü 

 

 

 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Aracın boyutları yarışma şartnamesine uygun olarak ayarlandı. Aracımızın boyu tüm imkanlar, 

malzeme ve bütçe doğrultusunda olabilecek en efektif halinde üretilecektir. Tüm ölçüler malzemelerin 

gerçek ölçüleri üzerinden hesaplanarak elde edilmiştir. 

 

Aracımızın mekanik kolsuz boyutları 

• Eni : 336 mm 

• Boyu : 348 mm 

• Yüksekliği : 185 mm dir 

 

 
Şekil 41. Yüzdürücüsüz ve Kolsuz Yandan Görüntüsü 
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Şekil 42. Yüzdürücüsüz ve Kolsuz Üstten Görüntüsü 

 

 

 
Şekil 43. Yüzdürücüsüz ve Kolsuz Persfektif Görüntüsü 

Aracımıza mekanik kol ve yüzdürücüler takıldığında eni sabit kalmakta boyu ve yüksekliği 

değişmektedir. 

 

Aracımızın tüm donanımlar takılı ölçüleri : 

• Eni : 336 mm 

• Boyu : 420 mm 

• Yüksekliği : 232 mm dir 
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Şekil 44. Tüm Sistemlerle Beraber Yandan Görüntüsü 

 

 
Şekil 45. Tüm Sistemlerle Beraber Persfektif Görüntüsü 

 

Aracımıza takılacak en ağır malzeme selenoid bobinler ve mekanik kol aksamıdır. Bu aksam 

özellikle alt kısıma eklemiştir. Böylelikle ağırlık merkezi aracımızın alt kısmına çekilmiştir. Böylece 

aracımız tek bir noktadan aşağı çekim oluşturacak ve yüzdürücüler sayesinde minimum sallanma 

gerçekleştireceği öngörülmektedir. 

Aracımızın toplam su dışında ağırlığı 2200 Gr +-%5 olarak planlanmaktadır. Motorların yapılan 

testler sonucu kaldırma kuvveti 800gr-1,2 kg aralığındadır. 3 motor ortalama 3 kg kaldırma kuvvetine 

sahiptir. Aracımızın batmadan su üzerinde yeteri kadar tutma gücüne sahip olduğu görülmektedir.  

Motorlara düşen yükü azaltmak ve su içerisinde rahat hareket edebilmesi içi yüzdürücüler 

kullanılarak robotun motorsuz su içerisinde batmayacak ve su yüzeyinde kalmayacak düzeyde 

ayarlanması gereklidir. Bu durum için aracımızın üzerinde yeteri kadar yüzdürücü bağlayabileceğimiz 

yer bulunmaktadır. Yüzdürücüler aracımızın yüzüşünü zorlaştırmayacak ve görüşüne etki etmeyecek 

şekilde takılabilmektir. 
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Şekil 46. Yüzdürücülerin konumu ve bağlantı şekli 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Temel seviye görevler için gerekli olan minimum sensör ve elektronik alt kullanılacaktır. Ön 

tasarım raporunda tespit edilen donanımlara sağdık kalınmıştır. Donanım miktarı minimum seviyede 

tutularak sistemin karmaşası azaltılmaya çalışılmıştır. Sistemimizin elektronik altyapısı aşağıda tüm 

detayları ile verilmiştir. 

 

 

Şekil 47. Elektonik Tasarım Şeması 

 

4.3.1.1. Genel Kontrol Kartı:  

Kontrol kartı olarak Arduino Nano kullanılacaktır. Aynı zamanda kumandada kullanılacaktır. 

Arduino, elektronik ile ilgili olan her insanın kolayca kullanabilmesi için geliştirilmiş açık kaynaklı bir 

mikrokontrolcü platformudur. Nano versiyonu kullanım için yeterli giriş ve çıkışa sahip modelidir. 

Boyutları ve maliyeti nedeniyle bu versiyonu seçilmiştir. Toplam 8 analog ve 13 dijital I/O portu 

bulunmaktadır. Ayrıca ISP ve UART bağlatı arayüzleri bulunmaktadır.  

Aracımız için; 4 adet analog port, 6 adet fonksiyonlar ve mekanik kol için 6 dijital giriş ve çıkış, 

2 adet haberleşme portu ihtiyacını fazlası ile karşılamaktadır.  

Ardunio Nano Özelliklerine bakacak olursak; 

• Mikrodenetleyici ATmega328 

• Çalışma Gerilimi 5V 
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• Giriş Gerilimi (önerilen) 7-12V 

• Giriş Gerilimi (limit) 6-20V 

• Dijital I/O Pinleri 14 (6 tanesi PWM çıkışı) 

• Analog Giriş Pinleri 8 

• Her I/O için Akım 40 mA 

• 3.3V Çıkış için Akım 50 mA 

• Flash Hafıza 32 KB (ATmega328) 2 KB kadarı bootloader tarafından kullanılmaktadır 

• SRAM 2 KB (ATmega328) 

• EEPROM 1 KB (ATmega328) 

• Saat Hızı 16 MHz 

• Uzunluk 45 mm 

• Genişlik 18 mm 

• Ağırlık 5 g 

 

 

 

Şekil 48. Arduino Nano 

 

4.3.1.2. Gyro ve Eğim Sensörü 

Aracımızın su içerinde kendini dengelemesi ve sürekli düz bir şekilde durması, 

dalgalanmalardan etkilenen gövdenin dengeye ulaşması, ağırlık taşırken eğitimi tekrar kazanması 

konularında ihtyaç olan eğim bilgilerinim sağlayacaktır. Mpu 6050 ve9255 modelleri kullanılacaktır. 

Tüm kurgu mpu 6050 üzerinden yapılmıştır. Ancak 9255 sensörü de testlerde kullanılacaktır. Verimli 

çalışan sensör ile yarışmaya hazırlanmaya devam edilecektir. 

 

MPU-9250 modülü (3 eksenli hızlandırıcı, 3 eksen gyro ve 3 eksen manyetometre) 

Özellikleri: 

• MPU9250: Güç voltaj: 3 ~ 5 V 

• İletişim modu: I2C/SPI; Gyro aralığı: +/-250, +/-500, +/-1000, +/-2000dps 

• Hızlandırıcı aralığı: +/-2G, +/-4G, +/-8G, +/-16G 

• Manyetometre aralığı: +/-4800 uF 

• Pin aralığı: 2.54mm 

• Boyutu: 15mm * 25mm (yaklaşık) 
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Şekil 49. MPU 9250 

 

MPU-6050 modülleri (üç eksenli jiroskop + üç eksenli ivmeölçer) Özellikleri 

• Çipi kullanın: MPU-6050 

• Güç kaynağı: 3-5v (dahili düşük bırakma regülatörü) 

• İletişim modları: standart IIC iletişim protokolü 

• Dahili 16 bit AD dönüştürücü, 16 bit veri çıkışı 

• Jiroskop aralığı: 250 500 1000 2000 ° / s 

• Hızlanma aralığı: 2 4 8 16g 

• Kaliteyi sağlamak için Daldırma Altın PCB makine kaynak işlemi 

• Pin aralığı 2.54mm 

 

 

Şekil 50. MPU6050 

4.3.1.3. SI7021 Sıcaklık ve Nem Sensör Kartı 

 

GY-21 içeriğinde; analog-dijital çevirici, sinyal işleme ve veri kalibrasyonunu bir arada 

bulunduran sıcaklık ve nem sensör kartıdır. Üzerinde I2C haberleşme arayüzüne sahip Si7021 

entegresini barındırmaktadır. Özellikler;  

 

• Çalışma Gerilimi : 1.9 V – 3.6 V (Tavsiye edilen 3.3 V) 

• Enerji Tüketimi   : 150 uA(Çalışırken) – 60 nA(Boşta) 

• Sıcaklık Ölçüm Aralığı : -40 ⁰C - +125 ⁰C (Tavsiye edilen -10 ⁰C - +85 ⁰C) 

• Sıcaklık Hassasiyeti     : ±0.4 ⁰C (-10 -+85 ⁰C aralığında) 

• Nem Ölçüm Aralığı     : 0 % - 100 % (Tavsiye edilen 0 % - 80 %) 

• Nem Hassasiyeti         : ±3 % (0 % - 80 % aralığında) 

• Haberleşme Arayüzü : I2C 

• Boyutlar : 13mm X 10mm 
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Şekil 51. SI7021 Sıcaklık ve Nem Sensör 

 

Sensör ile araç içi sıcaklık ve nem bilgisi alınacaktır. Bu sayede kritik seviyelere gelen sıcaklık 

bilgisi sayesinde aracın içindeki kırımızı led yakılarak uyarı verilecek ve araç sudan çıkartılacaktır. 

Çalışma sıcaklık aralığının yüksek olmasından dolayı seçilmiştir.  

 

4.3.1.4. MCP2515 CANBUS 

CAN-BUS; yüksek güvenilirliği, uzun haberleşme mesafesine  ve orta seviyeli iletim hızı 

özellikleri dolayısıyla yaygın kullanılan bir endüstriyel haberleşme protokolüdür. Genellikle otomativ 

sektöründe haberleşme için kullanılır. CAN-BUS Shield, Arduino kartlarını CAN hattına dahil 

edilmesini sağlayan bir karttır. Ayrıca birden çok Arduino kartının CAN hattı üzerinden de rahatlıkla 

haberleşmesine imkan sağlamaktadır. SPI arayüzlü MCP2515 CAN kontrolcü ve TJA1050 

CAN transceiver temel alınarak yapılmıştır. OBD-II kütüphanesi ile birlikte rahatlıkla kullanılabilir.  

 

Özellikler: 

• CAN 2.0B protokolünü destekler, haberleşme hızı 1Mb / S 

• Yüksek hızlı TJA1050 CAN transceiver entegresi kullanır 

• Genişletilebilir CAN arayüz için SPI bağlantısı 

• 8 MHz kristal osilatör 

• 120 Ω terminal direnci 

• Ölçüler : 40×28mm 

• Çalışma Sıcaklığı:85 ℃ - 40 ℃ 

 

 

Şekil 52. MCP2515 CANBUS 

 

Araç ile kumanda arasında 25 metrelik bir mesafe vardır. Kumandanın analog verisinin bu 

mesafede iletişimi yeterince verimli olmamaktadır. Bu nedenle uzun mesafeler seri haberleşme 

yapabilen bir devreye ihtiyaç duyulmaktadır. CANBUS haberleşme protokolü ile bu sorun hem 

ekonomik hem de kolay bir şekilde ortadan kaldırılmış olmaktadır. Ayrıca kodlama kaynaklarının ve 

uygulamalarının çok olması en büyük avantajlarındandır. 

 

4.3.1.5. LittleBee 30A ESC  

2-6S Lipo bataryalar ile kullanılabilen bu esc Oneshot125, Oneshot42, Dshot ve Multishot 

algoritmalarını desteklemektedir. RC yarış Quad-copter için oldukça ideal bir esc dir. Özellikler; 
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• Renk: Siyah ve kırmızı ve beyaz 

• Giriş  Voltajı: 2-6S  

• LipoBEC Çıktısı: Yok 

• Sürekli Çalışma Akımı (Max.) : 30A,  

• Seri Akım: 35A ila 10S 

• Boyut: 35 * 18 * 5mm / 1,4 * 0,7 * 0,2 inç 

• Ağırlık: 9g (Güç ve sinyal kablosu dahil)Sönümlü modu, Oneshot125, Oneshot42, 

Dshot ve Multishot destekler 

• Ana IC: SILABS EFM8BB21F16, 48 MHz'lik  

• MCUMOS: Hem düşük hem de yüksek yan tahminler Nfets anahtarlama hızı çok hızlı, 

özel sürücü çipi vardır. 

 

 

Şekil 53. LittleBee ESC 

 

Ebatları ve yüksek çalışma akımına sahiptir. Isınma koruması ve çift yönlü motor sürebilmesi 

nedeniyle tercih edilmiştir.  

 

4.3.1.6.   A2212 Quadcopter - Drone Fırçasız Motor 

Teknik özelliklerini inceyecek olursak; 

• KV: 1000,  

• Verimlilik (max): % 80, 

• Maksimum akım: 4-10a (>% 75)  

• Çalışma gerilimi :10v-12v  

• Akım kapasitesi: 12a / 60s,  

• Yüklü akım 10v'da: 0,5a, 

• Hücre sayısı: 2-3 li-poly,  

• Motor ebatları: φ27.5 x 30mm,  

• Mil çapı: φ3.17mm,  

• Ağırlık: 47g / set.  

Piyasada uygun fiyata bulunabilecek ve özellikleri itibarı ile aracımızın optimum hareketlerini 

sağlayacak yapıya sahiptir. 2019 yılı TEKNOFEST Fetih 1453 yarışmasında kullanma tecrübemiz 

doğrultusunda bu motorlar tercih edilmiştir. 
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Şekil 54. Fırçasız Motor 

 

4.3.1.7. 12V Solenoid İtme Çekme Motoru 

Projelerinizde kilit sürgüsü olarak veya bir nesne itme-çekme gibi çeşitli amaçlarla 

kullanabileceğiniz solenoid modülüdür. 

30 mm büyüklüğündeki bu solenoidi robotik projelerinizde kullanabilirsiniz. İki uçlu yaylı 

yapısı sayesinde itme veya çekme işlemleri için kullanılabilir. 

12V DC gerilimle çalışır. Enerji verildiğinde tek yöne hareket eder, enerji kesildiğinde üzerinde 

bulunan yay sayesinde eski konumuna geri döner. Hareket esnasında 800mA'e yakın akım 

çekmektedir,9V bataryalar bu akımı sağlayamayabilir. Arduino veya başka mikrokontrolcüler ile 

sürmek için sürücü devre kurmanız gerekir. Teknik özellikleri; 

• Çalışma gerilimi: 12V DC 

• 10 mm itme veya çekme mesafesi 

• 5 Newton başlangıç torku (12V DC) 

• Ağırlık: 39 gr 

 

 

Şekil 55. 5V 1 Kanal Röle Kartı 

 

4.3.1.8.   5V Röle Kartı 

Röle Kartları, proje geliştirme platformlarında(Arduino, Raspberry Pi, LattePanda vb) 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Böylelikle kablo karmaşası ve lehimleme ihtiyacı olmadan rahat 

çalışma olanağı sağlar. 5V ve 12V çalışma seçenekleriyle normal ve SSR Röleler kontrol edilebilir.  

5V 1 Kanal Röle Kartı (Geliştirme Kartlarıyla Uyumlu) ürününü uygun fiyat avantajı ile üye 

olmadan veya üye girişi yaparak satın alabilirsiniz. 

 

 

Şekil 56. Röle kartı 
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4.3.1.9.   LTC1871 Step Up Ayarlanabilir Voltaj Regülator Kartı 

LTC1871 DC-DC step-up voltaj regülatör kartı üzerinde anahtarlamalı gerilim regülatörü 

bulunmaktadır. Kartın giriş ve çıkışları rahat bağlantı sağlanabilmesi için klemensli şekildedir. Aynı 

zamanda kart üzerinde yer alan 7 segment sayesinde giriş, çıkış gerilim değerleri sürekli olarak 

okunabilmektedir. Kart üzerinde yer alan potansiyometre yardımı ile çıkış gerilimi ayarlanabilmektedir. 

Giriş gerilimi 3,5V ile 30V arsında olup, çıkış gerilimi ise 3-30V arasında ayarlanabilmektedir. Kart 

üzerinde 10A'e kadar akım akabilmektedir. Yüksek anahtarlama frekansı sahip olduğundan kartın 

verimi çok yüksektir. 

 

 

Şekil 57. Regülatör 

 

Araç içi tüm elektronik sisteme enerji sağlayacaktır. Özellikleri gereği akım ve gerilim 

düşmelerinden etkilenmeyen yapısı, 10A çalışma gücü ve soğutucusu sayesinde tercih edilmiştir. 

4.3.1.10. Joystick ve butonlar 

Arduino komponenti olan joystickler kullanımı kolay istenilen projede kullanılabilecek 

yapıdadır. İki adet joystick kullanılacaktır. İleri ve geri yüzüş, sağa ve sola dönme, yukarıya ve aşağıya 

dikilme manevralarını yapabilecek komutları verebilecektir. Fiyatı uygundur. Kumanda üzerinde 2 adet 

joystick kullanılacaktır. Dezavantajı kullanılan kolun kısa olması nedeniyle değişiklikler ani olmaktadır. 

3d yazıcı ile uzun kol hazırlanarak üzerine takılacak ve bu dezavantaj ortadan kaldırılacaktır. 

 

 

Şekil 58. Joystick ve butonlar 

 

4.3.1.11. Kamera Sistemi : 

Cihaz içerisine yerleştirdiğimiz kamera ile yayını kablo ile bilgisayara aktarılacaktır. Burada 

kullandığımız dönüştürücü ile kameradan gelen analog görüntü bilgisayarda usb üzerinden dijital hale 

dönüştürülecektir.  
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Şekil 59. Fpv Kamera 

 

4.3.1.12. Easycap USB 2.0 Video Yakalama Kartı Adaptörü 

USB 2.0 arabirimi üzerinden çalışan analog gelen video sinyalini bilgisayara dijital olarak 

aktarmaya yarayan bir cihazdır. Kullanımı kolay ve pratiktir. Harici güç kaynağına ihtiyaç 

duymamaktadır. Uygun boyut taşıması kolay NTSC: 720x480 @ 30fps, PAL: 720x576 @ 25fps video 

formatını destekler. 

 

Şekil 60. Kamera ve Video Dönüştürücü 

 

4.3.1.13. CAT6 

İletişim için CAT6 Kablo (Kategori 6 Kablo) kullanılması planlanmaktadır, ethernet 

tabanlı bilgisayar ağlarında tercih edilen ve gigabit hızında veri taşıma kapasitesine sahip bir 

UTP kablo standardıdır. CAT6 kabloların yardımıyla 1000 Mbps veya bir Gbps veri 

transferinin yapılabilmesi mümkündür. Joystick ve kamera görüntülerinin aktarılması 

görevlerini yapısı itibarı ile rahatlıkla yapabilecektir. Ayrıca STP yapısı sayesinde su geçirmez 

konumum ve içindeki kablolarun ayrıca yalıtılmış olması tercih edilme sebebi olmuştur. 

 

 

Şekil 61. CAT6 Kablo Yapısı 

 

 

4.3.1.14. Elektrik kablosu 

Aracımızda kullanılan motorlar 30 A akım çekebilecek yapıdadır. Bu nedenle elektrik aktarımı 

için kullanılacak kablo önem kazanmıştır. Piyasada bulunan 2,5 * 3 , çok telli kablo kullanılacaktır. 
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Teknik Özellikler: 300/500V PVC izoleli çok damarlı fleksibel tesisat kablosudur. 

Yapısı: Fleksibel bakır iletken, PVC izole, PVC dış kılıf  

Kullanıldığı Yerler:Az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçlerinde.  

Teknik Veriler : Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks.kısa devre sıcaklığı 160 °C  

 

 

Şekil 62. Elektrik kablosu 

 

4.3.1.15. Trafo - 12V 30A 

Yüksek gücü her türlü ihtiyacını karşılar. Üzerine monteli fanı sayesine ısınmaz. Şebeke 

elektriğinde (220V) tam regülasyon sağlar. Genel Özellikler Amper 30 A Voltaj 12 V Çalışma Voltajı 

100 - 240V AC arası tam regülasyon aşırı akım koruma var kısa devre koruması var elektrik yalıtımı 

var gürültü önleyici filtre vardır. AC giriş kısmı fiş tipli standartlar ce, fc, tuv, gs, ul, fc, ccc  

 

Tüm sisteme enerji sağlayacağı için yüksek akımlı olması tercih edilmiştir. Kısa devre ve aşırı 

akım korumasının bünyesinde bulunması ve fiyatı neticesinde tercih sebebi olmaktadır. 

 

 
Şekil 63. 10A 12 V Trafo 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Kullanılacak sensör, esc, motor ve komponentler netleştirilmiştir. Algoritma seçilen sensör ve 

komponentler üzerine kurgulanmıştır. Aracımız kumanda aracılığı ile kontrol edilecek diğer sisteme, 

kumandandan veri akışı sağlanacaktır. Bu haberleşme akışı tek yönlü, kumandadan araca şeklinde 

olacaktır. 

 

Kumanda algoritması joystick ve düğmelerden gelen bilgileri toplayıp bir veri paketi haline 

dönüştürecek ve CANBUS protokolü üzerinde diğer Arduino ya gönderecektir. Gönderme sıklığı 

yapılacak veri gönderme testleri neticesinde belirlenecektir. Daha yavaş olması aracın geç tepki 

vermesine neden olacaktır. Daha hızlı olması ise veri kayıplarına neden olabilecektir.  

 

CANBUS sistemi açılımı “Controller Area Network Bus” olan yani “Kontrol Alan Ağı Veri 

yolu”dur.1980’ lerde Robert Bosch tarafından otomotivde kablo yumağı yerine bir kablodan yazılım 

kontrollü veri transferini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. CAN, otomotiv endüstrisindeki en bilinen 

haberleşme sistemidir. 

 

Uygulama alanı yüksek hızlı ağlardan düşük maliyetli çoklu kablolamalı sistemlere kadar 

geniştir. CAN-BUS, otomobil elektroniği, akıllı motor kontrolü, robot kontrolü, akıllı sensörler, 
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asansörler, makine kontrol birimleri, kaymayı engelleyici sistemler, trafik sinyalizasyon sistemleri, 

akıllı binalar ve laboratuvar otomasyonu gibi uygulama alanlarında maksimum 1Mbit/sn lik bir hızda 

veri iletişimi sağlar. 

 

CAN-BUS sisteminin sahip olduğu özellikler: 

• Mesaj önceliği 

• Kayıp zaman güvenliği 

• Yapılandırma esnekliği 

• Senkronizasyonlu çoklu kabul: Aynı veri birçok ünite tarafından alınabilir 

• Sistemdeki veri yoğunluğunu kaldırabilme 

• Çok efendili (Multimaster) çalışma 

• Hata tespiti ve hataya ilişkin sinyalleri üretme 

• Mesajın yollanmasında hata oluşması halinde mesajın iletim hattının (BUS) boş olduğu 

bir anda mesajın otomatik tekrar yollama 

• Ünitelerde oluşan geçici ve kalıcı hataları ayırt edebilme ve özerk olarak kalıcı hatalı 

üniteleri kapatabilme 

 

Bir veri paketi içinde en fazla 8 baytlık bir veri gönderilmektedir.  

 

Şekil 64. CANBUS veri paketi 

 

Oluşturulan veri paketinde bulunan veriler  

 

(Sağ-Sol Konum)=10 bit 

(Yukarı - Aşağı Konum) 10 bit 

(Dikilme Konum)10 bit 

(Yanlama Konum)10 bit 

(Mekanik Kol Aç - Kapat )1bit 

(F1 - isteğe Bağlı görev)1 bit 

(F2 - isteğe Bağlı görev) 1 bit 

(F3 - isteğe Bağlı görev)1 bit 

(F4 - isteğe Bağlı görev) 1 bit  

(F5 - isteğe Bağlı görev) 1 bit Toplam 46 bit tir. 

 

Bir veri paketi 8x8 = 64 bittir. Bu sayede bir veri paketinde bütün kumanda bilgisi rahatlıkla 

gönderilebilmektedir.  

 

Örnek gidecek paket 

(600)(800)(657)(230)(1)(0)(0)(0)(0) 
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Şekil 65. Kumanda Algoritması 

 

 

 

Şekil 66. Araç Kontrol Algoritması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımız bilgisayardan bağımsız şekilde kullanılacaktır. Arduino programı C tabanlı bir 

yazılımdır. Arduino IDE isimli editör ile gerekli programla işlemleri yapılacaktır. 

Arduino IDE, Arduino kitleri için geliştirdiği; komutların yazılmasına, derleme işleminin 

yapılmasına ve son olarakta derlenen kodları doğrudan (Bilgisayarın USB portuna bağlı olan) Arduino 

kite yüklenmesine olanak sağlayan yazılım geliştirme platformudur. 

 

 
Şekil 67. Ardunio IDE arayüzü 

 

 

Yazılım hazırlama sürecinde tüm takıma arduino eğitimi verilmiştir. Bu eğitim süresince 

kullanılabilecek sensörler ile ilgili uygulamalar yaptırılmıştır. Pandemi süreci başlamadan bu 

uygulamalar tamamlanmıştır.  

 

 
Şekil 68. Arduino Eğitimleri 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

Aracımızda CANBUS protokolü üzerinde haberleşme sağlanacaktır. Bu protokol ile hızlı ve 

emin şekilde veri aktarımı gerçekleştirilecektir. Protokol Ardınio IDE editörü ile Arduino yazılım dili 

ile programlanacaktır. 

Kamera kayıt işlemi Ulead Videos Studio Editör programı ile kayıt altına alınacaktır. 

 

5. GÜVENLİK 

Yarışma öncesi hazır olan aracımız için bir güvenlik listesi oluşturulacaktır. Güvenlik 

listesindeki maddeler tek tek kontrol edilip onaylandıktan sonra aracımız suya indirilecektir.  Güvenlik 

noktasında tüm takımın aynı ciddiyet ve hassasiyette davranması gerektiği, olumsuz durumlar 
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oluşmaması için yarışma esnasında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeler 

yapılacaktır. 

 

Aracımızın güvenlik olarak en riskli görünen yeri olan kabloların araç gövdesine girdiği 

noktadır. Bu alanda yapılan izolasyon ile bu durum ortadan kaldırılacaktır. Aracımız suya inmeden 

oluşturulacak kontrol lisesinde ilk sıradadır. 

 

Kontrol sisteminin içinde olduğu tüpe ait kapaklarda kullanılan o-ringler kontrol edilerek 

yalıtımın sağlandığından emin olunacaktır. 

 

Aracımıza müdahale ederken iş güvenliği kuralları gereğince eldiven gözlük gibi koruyucu 

kıyafetler kullanılacaktır. 

 

Kullandığımız iletim kablosu darbe ve kesilmelere karşı aracımız suya girmeden 2 takım üyesi 

ile kontrol edilecektir. Oluşa herhangi bir kesik yırtılmada müdahale edilerek olumsuz durumlar 

oluşması engellenecektir. 

 

Robotumuzun etrafında kesici ve delici uçlar bulunmayacaktır. Tasarım yapılırken bu durum 

göz önüne alınmıştır.  

 

Takım için ayrılan masa ve mekanda diğer takımları rahatsız etmeden ve zarar vermeden hareket 

edilecektir. 

 

Kullanılmayan araçların toplanması, ortalıkta fazla malzeme bırakılmaması, kabloların 1 kişinin 

sorumluluğuna verilmesi gibi konularda görevlendirme yapılacaktır. 

 

Herhangi bir kesik ve yırtık durumunda epoxy kullanılarak müdahale edilecektir. Epoksinin 

rahat yapışabilmesi için slikon malzemeler kullanılmamaktadır. 

 

Havuzun büyük miktarda su içermesi neticesinde oluşabilecek en kötü senaryoya karşı kaçış 

planları yapılacaktır. 

 

Aracımızda bulunan nem sensörü sayesinde araç içi nem miktarı kontrol altında tutulmaktadır. 

Nem seviyesi istenen seviyeyi aştığında kırmızı uyarı işareti ile pilota bilgi vermektedir. 

 

Aracımızda bulunan sıcaklık sensörü sayesinde araç içi sıcaklık miktarı kontrol altında 

tutulmaktadır. sıcaklık seviyesi istenen seviyeyi aştığında kırmızı uyarı işareti ile pilota bilgi 

vermektedir. 

 

Acil durumlarda kontrol istasyonunda olan 2 kişiden birisi elektrik kesiminden sorumlu 

olacaktır. 

 

Araç içerisinde kullanılan kablolama gerekli akımı çekecek nitelikte temin edilecektir. 

 

Pervaneler koruyucuların içerisine yerleştirilerek dış dünya ile irtibatları kesilmiştir. 

Yazılımı sayesinde aracımızda kullandığımız ESC ler ısınma sorunu oluşmaması için 100% 

gücünde kullanılmayacaktır. ESClerin yazılımı içerisinde zorlanmaya karşı önlem olan Demag 

Compensation ve Tempration protection açık tutulacaktır. 
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5.1. Yarışma Öncesi Yapılacak Son Güvenlik ve Kontrol Listesi 

 

• Aracımızın kontrol kartlarının bulunduğu tüpe giriş kapağı sıkıştırılmış mı 

• Aracın mekanik kol sabitlenmiş ve vidalar sıkıştırılmış mı? 

• Aracın enerji kablosu el ile yoklanarak kesik ve yırtılmalara karşı kontrol edildi mi? 

• Aracın kamera ünündeki fanus temizlendi mi? 

• Mekanik kol parmakları ve vidaları sağlam mı? 

• Aracın pervaneleri ve motorları el ile kontrol edildi mi? 

• O-ring temas kontrolü yapıldı mı? 

• Yarışma öncesi kalibrasyon yapıldı mı? 

• Tüm motor hareketleri test edildi mi? 

• Robot kol aktif mi? 

6. TEST 

Aracımız bir dizi güvenlik testine tabi tutulacaktır. Sırası ile; 

 

6.1. Sızdırmazlık Testi  

Tüm kontrol sisteminin içinde bulunduğu tüpün su alma testidir. İmal edilirken tüm ihtimaller 

göz önüne alınacaktır. İmal edildikten sonra 3,5,7 ve 10 metre derinlikte testlere tabi tutulacaktır. Kıyı 

kenti olmamız, daha derin sularda deneme imkânı sağlamaktadır. 

 

6.2. Sıcaklık Testleri  

Kapalı ortamda çalışacak aracımızda bulunan escler zamanla ısınan yapıdadır. Aracımızın 

montajı tamamlandığında yarışma süresince sualtında %80 %70 ve %60 güç verilerek çalıştırma 

simülasyonu gerçekleştirilecektir. Araç içi sıcaklık mevcut sensörlerle ölçülerek  en ideal çalışma güç 

seviyesi elde edilecektir. 

 

6.3. Yük Kaldırma Testi 

Aracımız havuz ortamında mekanik kol ile kaldırabileceği maksimum ağırlık testi yapılacaktır. 

Sıcaklık testi değerleri ile karşılaştırılarak kaldırabileceği yarışma ağırlığı oranında güç verilecektir. 

 

6.4. Hareket ve Kabiliyet Testleri 

Su içerisinde bir çok manevra ve hareket edilecektir. Üzerine tüm donanımlar takılarak dalma 

ve yükselme, sağa ve sola yatış, öne ve arkaya dikilme ileri ve geri geri gelme, aynı anda dalma ve yatış 

gibi olabilecek bütün manevralar test edilecektir. Aracın su altı hızı ölçülecektir. 

 

6.5. Enerji Harcama Testi  

Tüm sistem tek kaynak kullanarak test edilecektir. Hali hazırda elimizde bulunan güç ölçer 

sayesince ne kadar enerji harcadığı hesaplanabilecektir. 

 

6.6. Kamera Kayıt Testi 

Kameradan görüntümüz görüntülerin bilgisayar ortamında sağlıklı şekilde kayıt altına 

alınmasını sağlayacaktır. Görüntü kayıt testin durumuna göre aydınlatma ihtiyacı olup olmadığı ortaya 

çıkacaktır. 

 

6.7. Yüzdürücü İhtiyaç Testi 
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Aracımızın yüzdürücülü ve yüzdürücüsüz yüzme testi yapılacaktır. En ideal yüzdürücü 

miktarına karar verilecektir. 

 

6.8. Veri Gönderme Testi 

CANBUS protokolü yüksek hızlarda veri göndermeye izin vermektedir. Aracımızda veri 

gönderme süreci farklı göndermek sıklıklarının verimlerine bakılarak netleştirilecetir. Öngörülen 

gönderme sıklığı 0.1 hertz olarak düşünülmektedir.  

 

7. TECRÜBE 

Pandemi süresince öğrencilerin yaşlarından dolayı bir araya gelme imkânı olmamıştır. Uzaktan 

eğitim süresince gerek teknik gerekse uygulamalı olarak bilgilendirme, araştırma ve uygulama görevleri 

ile süreç yürütülmeye çalışılmıştır.  

Takım kurulmadan öncede beraber olan takım üyeleri okulumuzda danışman tarafından 1 

dönem boyunca Arduino eğitimine tabi tutulmuştur. 

Takım içerisinde 2019 TEKNOFEST Fetih 1453 amfibi araç takımında görev alan takım 

üyelerinin olması büyük avantaj olmuştur. Bu süreçte malzemelerin bazıları önceki aracımızdan temin 

ettik. 

Tasarım aşamasında karakalem çalışması ve beyin fırtınası yapılarak tasarımın nihai hali 

verilmiştir. 

Sualtı araçlarının yalıtım konusunun can alıcı bir nokta olduğu, su gibi bir akışkanın içinde 

hareket etme ve görev yapanın zorluğu fark edildi. 

Yasakların kalkması ile tüm takım bir araya gelerek aracın hazırlık aşamasına başlanacaktır. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.  Zaman ve Görev Çizelgesi 

 

İş Lisesi 

Ş
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T
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ğ

u
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o
s 

E
y

lü
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Takım Oluşturma         

Gövde Tasarım Süreci         

Kullanılacak Malzeme Tesbiti         

Kullanılacak Yazılım Belirlenmesi         

Elektronik Sistem Tasarımı         

Malzemeleri Temin Edilmesi         

Raporlama (ÖTR)         

Raporlama (KTR)         

Gövde İmalatı          

Mekanik Kol İmalatı         

Kumanda İmalatı         

Kontrol Kartı Hazırlama (PCB)         

Elektronik Kart İmalatı Son Hali Verilmesi         

Kablolama         

Kumanda kontol kutusu  İmalatı         

Tüm sistemin Birleştirilmesi         

Genel Durum değerlendirmesi ve Acil plan 

uygulama 

        

Motor Kontrol Testleri         

Kumanda Kontrol Testleri         

Mekanik Kol Testleri         

Sıcaklık ve Nem Testleri         

Kamera kayıt ve kontrol testleri         

Haberleşme Testleri         

Su altı Hareket Testleri         

Kaldırma Gücü Testleri         

Su üstü tüm ekipman çalıştırılması         

Pilotaj Eğitim         

Yüzme Videosu          

Yarışma         

 
Tamamlanan İşler  

Kısmen Tamamlanan İşler  

Tamamlanmayan İşler  

RiskAnaliz Zamanları   

Yarışma Zamanı  

 

8.2. Risk Planlaması 

Temmuz ayı sonu ve Ağustos ayı başlangıcı risk noktalarımız. Bu tarihe gelindiğinde aracın test 

aşamasına gelmiş ve görevleri icra edecek durumda olması beklenmektedir. Ancak bu aşamaya 

gelememe nedenleri çıkartılarak bu sorunların çözümü yoluna gidilecektir.  
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Bu süreçte yaşanabilecek spesifik sorunlar : 

• Mali durumun ve bütçenin uygun olmaması sonucu malzeme temini 

• Test aşamalarında aracın düzeltilemeyecek düzeyde hasar görmesi 

• Yedek ekipmanların tükenmesi 

• Grup üyelerinin takımdan ayrılması 

• Danışman öğretmenimizin görevden ayrılmasıdır. 

• Teknofest’in pandemi sonucu iptal edilmesi veya çok daha ileri bir tarihe ertelenmesi 

Bu durumlara karşı alınacak önlemlere süreç içerisinde çözüm bulmaya çalışılacaktır. 
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8.3. Bütçe Planlaması 

Kullanılacak malzemeler ve birim fiyatları verilmiştir. 

 

Malzemeler Adet/Metre 

Birim fiyat 

(TL) 

Toplam 

(TL) 

1000kv Fırçasız motor  6 65 390 

ESC 30 A 6 130 780 

2 top sth Plament 2 140 280 

Joystick 7 10 70 

GTX konnectör 4 17 68 

CAT6 Kablo 50 1,5 75 

LTC1871 Step Up Ayarlanabilir Regulator  2 60 120 

mpu 6050 2 15 30 

mpu 9250 2 60 120 

Arduino Nano 3 37 111 

Fpv Kamera 1 130 130 

Easy video dönüştürücü 1 55 55 

PCB malzemeleri (Bakır,pin vs) 1 100 100 

PCB CNC bıcaçğı 3 40 120 

Epoxy MİX Güçlü Enjetörlü çiftli Yapıştırıcı 3 25 75 

Esnek Güç Kablosu 30 2 60 

8mm pleksiglass levha 1 110 110 

20*20 sigma profil metre 2 35 70 

5V 1 Kanal Röle Kartı 2 6 12 

LM35 Sıcaklık Sensörü  2 6 12 

MCP2515 CANBUS-SPI Modülü 4 25 100 

SI7021 Sıcaklık ve Nem Sensör Kartı 2 30 60 

12V Solenoid İtme Çekme Motoru  3 45 135 

12V  40A  12V TRAFO 2 145 290 

USB EasyCAP 4 Kanal Capture Kayıt Kartı 2 65 130 

Pleksi boru 100*90*5mm 1 350 350 

Vidalar ve Plastik Kelepçeler 1 60 60 

Ekstrüde Polistiren (XPS) Foamboard 1 80 80 

O-ring conta  6 5 30 

Aleminyum  100mmx100mm çubuk 1 100 100 

Köpük Yüzme Çubuğu 118cm 2 12 24 

Lehim ve Lehim pastası (0.75) 1 60 60 

Aleminyum ESC soğutucu 11*40 6 20 120 

   4327 TL 
 

Tablo 2. Bütçe Planlaması 

 

Bütçemize yedek alacağımız malzemelerde eklemiştir. Hazırlanan bütçe elimizde hiçbir 

malzeme olmadığı varsayımı ile hazırlanmıştır.  
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9. ÖZGÜNLÜK 

Proje süresince tasarlanan ve üretilen tüm parçalar, elektronik komponentler hariç ekibimiz 

tarafından imal edilmektedir.  

 

Bunlar; 

 

9.1. Araç Gövdesi :  

Aracımızın gövdesi ekibimizin ortak çalışması olarak ortaya çıkmış sigma profiller ve ABS 

çerçeveler ile gerek sağlamlık ve gerekse küçük ebatları diğer araçlara nazaran öne çıkan usurlardır. 

Gövde imalatı düşük maliyetli olup sigma profil kullanılması ile üzerine istenen komponentler 

eklenebilmektedir. 

 

9.2. Sızdırmazlık: 

Tüpe sızdırmaz kablo giriş bölümü En kritik alanlardan olan sızdırmazlık sorununun en çok 

görüldüğü bu kısımda  kendi tasarladığımız içi boş cıvata yöntemi kullanılacaktır. Bu alanda bir ilk 

olaracaktır. 

 

9.3. Pervane Ve Motor Tutucular :  

Pervanelerin açıları ve motorlara göre tasarlanması ekip üyelerimizin ölçümler sonuç elde ettiği 

verilere göre yapılmaktadır. Motor gücü ölçmek için kullandıkları hassas terazi sistemi ile tasarlanan 3 

ve 4 yapraklı pervaneler ile en düşük devirde en güçlü itme gücü hesaplanmaya çalışılmaktadır. Bu 

sayede en ideal pervane yapısına ulaşma hedeflenmiştir. 

 

9.4. Elektronik Devre :  

Mevcut komponentlerin tümünü bir arada tutan bu devre aracımıza özgü olacaktır. PCB üretim 

imkanımızın olması bu çalışmanın aracımıza özgü olmasını sağlamıştır. 

 

9.5. Hareket Kabiliyeti Ağırlık Kaldırma 

5 motor ile tüm açılara hareket ve yukarı 3 motorlu itiş sayesinde tüm manevraları yapabilir ve 

kaldırabileceği ağırlık miktarı aynı yöne bakan 3 motordan dolayı yüksek olmaktadır. 

 

9.6. Kumanda Tasarımı :  

Motor kontrolü odaklı hazırlanacak kumandamız ele oturan ebatları ve ölçüleriyle istenildiğinde 

kişiye özel basılabilecektir.  

 

9.7. Yazılım :  

Aracımızda kullanılan kontrol yazılımı tamamen ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. 

Geliştirilen hareket algoritması ve gyro dengeleme modülleri istenilen 5 motorlu rov’larda 

kullanılabilecek durumdadır. 

 

9.8. Mekanik Kol Sistemi : 

Motor kullanmadan hazırladığımız sistem ve mekanik olarak bu sisteme uygun kol tasarımı 

mevcut sistemlerden farklıdır. Yalıtımı epoksi ile sağlanmış bobin ve içerisinde hareket halinde bulunan 

metal kol ile parmağımız açılıp kapanmakta, herhangi bir motor , motor sürücü ve yalı tım sorunu 

olmadan malzemeleri tutacak bir kol sistemi tasarlamış bulunmaktayız. 

 
 
 



 
 

43 
 

10. KAYNAKÇA 

[1] Doğru D., Genç D, “İnsansız Sualtı Aracı ”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Lisans Bitirme Projesi, 2013. 

[2] Ergan A.F., Yılmaz S., “ Sualtı Deney Platformu için Kontrol Kartı Tasarımı”, Eleco 2014 Elektrik 

– Elektronik – Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 2014, Bursa. 

[3] Canlı G.A., Kurtoğlu İ., Canlı M.O.,  Tuna Ö.S., “Dünyada Ve Ülkemizde İnsansız Sualtı Araçları 
(İsaa-Auv & Rov) Tasarım Ve Uygulamaları ”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik 

Fakültesi, Gelir İdaresi Dairesi Başkanlığı Dergisi, Sayı 4, 2015. 

[4] Yakut M., Yılmaz S.,  İnce S., Otçu M., Aygün E., “Derinlik ve Yön Kontrol Uygulamaları İçin 

Sualtı Aracı Tasarımı”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, s:343-355, 2015. 

[5] Gül U.D., Leblebicioğlu K., “Otonom Sualtı Aracı Modellemesi, Denetimi Ve Hareket Planlama 

Tasarımı”, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, s:148-151, 2011 

[6] 2019, Su Altı Gözlem Aracı (SAGA), Erişim Tarihi : 12.02.2020, 

https://www.desistek.com.tr/insansiz-sualti-araclari/ 

[7] Albayrak F. “İnsansız Bir Sualtı Keşif Aracının Sistemlerinin İncelenmesi Ve Matematiksel 
Modelinin Oluşturulması”, Yüksek Lisans Tezi ,Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Isparta, 2019 

[8] Gül, U.D., Leblebici, K., 2011. Otonom su altı aracı modellemesi, denetimi ve hareket planlama 

tasarımı. Fırat Üniversitesi, Elazığ. 

[9] 2020, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, http://mam.tubitak.gov.tr/tr/teknoloji-transfer-

ofisi/uzaktan-kumandali-sualti-araci 

[10] Özkop E., DİDEM G., Doğan E., Terzi M.E., “Yaklaşan İnsansız Araç Çağı-İnsansız Su Altı 

Aracı”, Otomasyon Dergisi, 2013 

[11] 2020, ASELSAN’dan insansız denizaltı, Erişim Tarihi : 20.02.2020, 

http://www.turksail.com/genel-haberler/2719-aselsandan-insansz-denizalt 

[12] ELMAS R. ,EVİN M.,  Erişim Tarihi : 12.05.2020, 

http://www.emo.org.tr/ekler/768639c17c2b639_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=7 

[13] İzocam A.S. Web Sayfası, Erişim Tarihi : 12.05.2020, https://www.izocam.com.tr/f3-ekstrude-

polistiren-(xps)-foamboard.html 

[14] Erişim Tarihi : 12.05.2020, https://3dedi.com/blog/3d-baski-filament-ozellikleri.html 

[15] Erişim Tarihi : 12.05.2020, https://marufpleks.com.tr/blog/pleksi-boru/ 

[16] Erişim Tarihi : 12.05.202, Erişim Tarihi : 12.05.2020, 

https://www.metalreyonu.com.tr/urun/aluminyum-cubuk-cap-100mm 

[17] Erişim Tarihi : 12.05.2020http://www.kangurumuhendislik.com.tr/hakkimizda/18-sigma-profil-

nedir.html 

[18] 2019 TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması,  Parsy-Rov Takımı Kritik Tasarım Raporu, 2019 

[19] 2019 TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması,  Cosmos Gravity Takımı Kritik Tasarım Raporu, 2019 

[20] 2019 TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması,  HUROV Takımı Kritik Tasarım Raporu, 2019 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/@mehmetyakut
https://dergipark.org.tr/tr/pub/@serhat_1060
http://mam.tubitak.gov.tr/tr/teknoloji-transfer-ofisi/uzaktan-kumandali-sualti-araci
http://mam.tubitak.gov.tr/tr/teknoloji-transfer-ofisi/uzaktan-kumandali-sualti-araci
http://www.kangurumuhendislik.com.tr/hakkimizda/18-sigma-profil-nedir.html
http://www.kangurumuhendislik.com.tr/hakkimizda/18-sigma-profil-nedir.html


 
 

44 
 

[21] 2019 TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması,  Deniz Yıldızları Takımı Kritik Tasarım Raporu, 2019 


