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1. RAPOR ÖZETİ  

Ekip olarak çalışmalarımıza Ekim ayında başladık. Öncelikle robotik sistemler 

üzerine atölye çalışmaları ile işe başladık. Teknofest 2019 duyuruları belli olunca 

kategoriler üzerine araştırma yaptık ve ekip olarak İnsansız Su Altı Sistemleri 

kategorinde yarışmaya katılmaya karar verdik. Kategoriyi tespit ettikten sonra görev 

tespiti ve görev dağılımlarını oluşturduk. 

Ekip olarak düzenli bir şekilde her Salı günü okulumuzda bir araya geliyoruz. 

Çalışmalarımızı robotik atölyemizde yapıyoruz. Her buluşmada çalışma 

takvimimizdeki programa bağlı kalarak görev ve sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. 

Aynı zamanda grup üyeleriyle daha kolay haberleşme amacıyla bir Whatsapp grubu 

oluşturduk. Herkes bu gruptan aklına gelen fikirleri, bulduğu bilgileri paylaşabiliyor ve 

iletişim sağlıyor. 

İşe daha önce yapılmış insansız su altı araçları hakkında araştırma yaparak başladık. 

Su içinde rahat manevra yapabilecek bir tasarım oluşturmak için fikirler ürettik. 

Mekanik olarak karar verdiğimiz cihazın çizimini 3 boyutlu olarak tasarladık. Tasarım 

ile birlikte kullanacağımız elektronik cihazlar ile ilgili de araştırmalar yaptık. Aynı 

zamanda kullanacağımız cihazların kullanımı ile ilgili atölye çalışmaları 

gerçekleştirdik.  

İnsansız altı sistemleri yarışmasına başvuru yaptıktan sonra ön tasarım raporu ile 

ilgili çalışmalarımıza odaklandık ve raporumuzu tamamladık. 

Proje çalışmaları dışında takım olarak çeşitli sosyal faaliyetler de gerçekleştirdik. 

Ön tasarım raporumuzun Teknofest danışma kurulu tarafından kabul görmesi ile 

birlikte çalışmalarımıza hız verdik. İlk olarak robotun şasesini oluşturmaya başladık. Bu 

arada elektronik aksam ile ilgili hesaplamalarımızı yapmaya başladık. Robotun tasarım 

çalışmaları ile birlikte kritik rapor çalışmalarımız da başladı. 

Robotun büyük oranda tasarımı tamamlanarak kritik tasarım raporu hazırlandı ve 

sisteme yüklemesi yapıldı. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

1) Berkin Yedievli (TK), Adana Bilim ve Sanat Merkezi, Robotik, Proje, 11. sınıf 

2) Cahit Arda Özalp, Adana Bilim ve Sanat Merkezi, Robotik, Proje, 11. sınıf 

3) Mehmet Kala, Adana Bilim ve Sanat Merkezi, Robotik, Proje, 10. sınıf 

4) Ahmet Selçuk, Adana Bilim ve Sanat Merkezi, Robotik, Proje, 11. sınıf 

5) Agah Yıldız (Danışman), Adana Bilim ve Sanat Merkezi, Bilişim Teknolojileri 

Öğretmeni 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Raporlama Sorumlusu: Berkin Yedievli, Mehmet Kala 

Mekanik Sistem Sorumlusu: Berkin Yedievli, Cahit Arda Özalp 

Yazılım Sorumlusu: Berkin Yedievli, Ahmet Selçuk  
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Elektronik Sistem Sorumlusu: Ahmet Selçuk, Mehmet Kala, Cahit Arda Özalp 

Malzeme Sorumlusu: Mehmet Kala 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Mekanik ve elektronik aksamlar için gerekli ekipmanların tamamını temin ederek 

robotun inşa aşamasına başladık ve bu anlamda büyük ilerleme sağladık.  

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz, robotumuzun hareketini sağlayacak fırçasız 

motorların çift yönlü dönmesi konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. Bu yüzden toplamda 7 

adet fırçasız motorumuza ÖTR’de yer alamayan çift kontak röle ekleyerek motorların 

çift yönlü dönmesi sağlandı. 

Ön tasarım raporunda ileri geri hareketini sağlayan 4 adet motorun 30 derecelik açı 

ile ana gövdeye yerleştirmeyi düşünmüştük. Yaptığımız çalışmalarda açılı 

yerleştirmenin sağlamlık açısından sıkıntı çıkardığını gördük. Takoz yardımıyla 

yerleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Eğer sağlamlık açısından sıkıntıyı 

gideremezsek motor ve pervaneleri ana gövdeye düz bir şekilde sabitlemeyi 

düşünüyoruz. 

ÖTR’de bazı malzemelerin fiyatlarını yurtdışı sitelerden yazmıştık. Projemizin 

danışma kurulu tarafından kabulünden sonra alım işlemlerini fatura konusunda sıkıntı 

yaşamamak için yurt içi firmalardan gerçekleştirdik. Ayrıca ÖTR’den sonra meydana 

gelen problemlerin çözümü için malzeme eklemesi yapmamız gerektiğinden bu durum 

ÖTR’de belirtilen bütçenin artmasına sebep olmuştur. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Aracımızda ileri – geri – sol – sağ manevralarını yapabilmesi için 4 adet fırçasız 

dc motor bulunmaktadır. Bu 4 fırçasız dc motor, 70mm çapında atık borusu 

içerisine, tasarımı kendimize ait olan ve 3d yazıcımızdan çıkarttığımız motor 

tutucuları ile yerleştirilip, 200mm çapındaki sondaj borusundan olan ana gövdeye 

monte edildi. Yukarı ve aşağı hareketi sağlayan 2 adet fırçasız dc motor ise ana 

gövdeyi dik kesecek şekilde robota yerleştirildi. Ön kısım yarım küre şeklinde 

şeffaf plastikten hazırlandı. Bu bölümde kamera sistemi bulunmaktadır. Buradaki 

kamera hem robotun önünü hem de robotun alt kısmında bulunan robot kol 

sistemini görmektedir. Görüntü açısı yeterli gelmediği takdirde birer adet FPV 

kamera ve FPV verici eklemeyi düşünüyoruz. ÖTR’de de belirttiğimiz gibi şekil 1 

de robotumuzun sistem tasarımı görülmektedir.  

Tüm fırçasız dc motorlarımızı drone kontrolü için kullanılan RC kumanda ile 

kontrol edeceğiz. Görüntü aktarma sistemi için ise yine insansız hava araçlarında 

kullanılan FPV sisteminden yararlanacağız. 
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Şekil 1 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Aracımızın gövdesi 200 mm çapında ve 400mm uzunluğunda bir 

silindirden oluşacaktır. Silindirin bir tarafında kamerayı yerleştirmek için 

200mm çaplı saydam yarım küre, diğer tarafında ise düz pleksi levha 

bulunacaktır. 

Aracın gövdesini dik kesen 2 tane 70mm çapında silindir bulunacaktır. 

Bu silindirler aracın yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlayan motor ve 

pervaneleri içerecektir. 

Araç gövdesinin ön sağ-sol ile arka sağ-sol bölümünde toplam 4 adet 

70mm çapında ve 70mm uzunluğunda silindirler bulunacaktır. Bu silindirler 

aracın ileri-geri ve sağ-sol dönüş hareketlerini yapmasını sağlayan motor ve 

pervaneleri içerecektir. Şekil 2 deki bu tasarımı uygulanabilirliği ve 

işlevselliği yüksek olduğu için tercih ettik. 

  

Şekil 2 
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200mm çapındaki sondaj borusunu 400mm uzunluğunda keserek ana 

gövde bölümünü oluşturduk. Ön bölüm için 200mm çapında şeffaf yarım 

küre malzemesi aradık. Bulduğumuz 240mm çapındaki plastik şeffaf 

malzemeyi 200mm çapında keserek ön bölüme yapıştırdık. Motor ve 

pervaneleri yerleştirmek için 70mm çapında plastik atık borusu kullandık. 

Bunlardan 2 tanesi 220mm uzunluğunda kesilerek ana gövdeye dik 

yerleştirildi. 4 tanesi de 70mm uzunluğunda kesilerek ana gövdenin 4 

köşesine yerleştirildi. Robotumuz şasesi şekil 3 te gösterildiği gibi oluştu. 

 

Şekil 3 

Sualtı objeleri ve teknik çizimleri açıklandıktan sonra uzun uğraşlar 

sonucunda cisimleri tutmak için 3 boyutlu ortamda objelere uygun şekil 4 teki 

uzunluğu 185mm ve eni 70mm olan robot kolu tasarladık. Tasarladığımız 

robot kolun motor ve mil dışındaki diğer tüm parçalarını 3 boyutlu yazıcıda 

çıkararak birleştirdik. 

 

Şekil 4 
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4.2.2. Malzemeler  

Aracın ana gövdesi için 200mm çapında plastik sondaj borusu 

kullanıldı. Motor ve pervane tutucuları için de 70mm çapında plastik atık 

borusu kullanıldı. Bu malzemeleri sağlamlığı, rahat kesilebilme özelliği ve su 

geçirmezliği nedeni ile tercih ettik. 

Pervaneler için kullandığımız tahliye borusuna uygun hazır pervane 

bulamadığımız için 3 boyutlu ortamda tasarlamak zorunda kaldık. 65mm 

çapında 4 bıçaklı olarak hazırladığımız 6 adet pervaneleri 3d yazıcıdan çıktı 

alarak motorlara monte ettik. Ayrıca motorları tahliye borusuna sabitlemek 

için de 3 boyutlu yazıcıda motor vidalarına uygun şekil 5 teki parçaları ürettik. 

  

Şekil 5 

Motor olarak uzun ömürlü ve suya dayanıklı olmasından dolayı fırçasız 

motor tercih ettik. 6 adet hareket için ve 1 adet robot kol için toplam 7 adet 

fırçasız motor kullandık. (https://www.motorobit.com/urun/emax-xa2212-

980kv-fircasiz-dc-motor) 

RC Kumanda olarak FlySky marka FS-i6 modelini tercih ettik. 

Aldığımız kumanda 6 kanallı fakat kendi firmasının yazılımı sayesinde 10 

kanala çıkabiliyor. Böylece robotumuzu hareket ettirmek dışında kamera 

değiştirme (iki kameraya geçeceksek), robot kolu hareket ettirme gibi 

özellikleride rahatlıkla atayabileceğiz. 

(https://www.motorobit.com/urun/flysky-fs-i6-2-4ghz-6-kanal-kumanda-ve-

fs-ia6b-alici) 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın gövdesinde kullandığımız plastik sondaj borusunu ve atık 

borusunu kesmek için kurumumuzda bulunan kesme testere makinasını 

kullandık. Ayrıca atık borularının bazı bölümlerinde kıl testere kullanmak 

zorunda kaldık. Kesim esnasında gözlük, eldiven vb. güvenlik tedbirlerini 

almaya özen gösterdik. Bu işlemin acemisi olduğumuz için istediğimiz 

ölçülerde kesim pek kolay olmadı. Defalarca denemek zorunda kaldık. 

Sonunda istediğimiz ölçülerde parçalara ulaştık. 

Aracımızın iç kısmında kamera hariç diğer tüm elektronik elemanları 

içine alacak kapaklı sızdırmaz saklama kutusu bulunuyor. Bu kutu bize su 

https://www.motorobit.com/urun/emax-xa2212-980kv-fircasiz-dc-motor
https://www.motorobit.com/urun/emax-xa2212-980kv-fircasiz-dc-motor
https://www.motorobit.com/urun/flysky-fs-i6-2-4ghz-6-kanal-kumanda-ve-fs-ia6b-alici
https://www.motorobit.com/urun/flysky-fs-i6-2-4ghz-6-kanal-kumanda-ve-fs-ia6b-alici
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sızdırma riskine karşı ikinci bir güvenlik önlemi olacaktır. Aynı zamanda güç 

verildiğinde çalışacak olan elektronik elemanlar ortamı ısıttığından dolayı, 

kamera, saklama kutusunun dışında olduğundan kamera önünde ve robot ön 

camında buğu oluşmasa engel olacaktır. 

Saklama kutusu içerisinde bulunan tüm elemanlar pleksi levha üstüne 

vidalanıp kutu içine monte edildi. Pleksi levha saklama kutusuna, saklama 

kutusu da robot iç zeminine sıcak silikon ile sabitlendi. 

Robotun dış kısmında ise akvaryum silikonu, Flex Seal (1), Flex Tape 

(2) ve epoksi reçine kullanılarak sızdırmaz olması sağlanacaktır. 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

 

Şekil 6 

Şekil 6 da robotumuzun üstten görünüşü verilmiştir. Ana gövde 400mm 

uzunluk ve 200mm genişliğindedir. Ön kısıma takılan şeffaf küre 80mm ve 

alt kısıma takılan robotik kol 180mmdir. Robot kolun 30mm uzunluğu ana 

gövdeye yapıştırmak için kullanılacağından robotumuzun uzunluğu tüm 

parçaları ile birlikte 550mmdir. Yan taraflara takılan motorların genişliği 

70mm olduğuna göre toplam genişlik 340mmdir. Yarışma şartnamesinde 

600mm ve altı uzunlukta robotlar tam puan alacaktır. 600mm uzunluğu 

geçmeyi düşünmüyoruz. Robotumuzun tamamının ağırlıklarla birlikte 5-6 kg 

arası olacağını tahmin ediyoruz. 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Yaptığımız araştırmalarda insansız hava araçlarının su altında da eğer 

sızdırmazlık problemi çözülürse iyi çalıştığını gördük. İnsansız hava 

araçlarının kontrolünde ve görüntü aktarımında radyo frekansı 

kullanılmaktadır. Yine yaptığımız araştırmalarda radyo frekansının su 

içinden duvar içinden geçebildiği hatta su içinde iken havadan daha az güç 

tükettiğini öğrendik. Bu vesile ile su altı robotumuza tıpkı drone kontrol eder 

gibi drone kumandası ve FPV sistemi kullandık. 

Denemelerimizi yaparken fırçasız motorların tek yöne döndüğünü 

farkettik. Fakat aracımızın ileri geri yukarı aşağı hareketi için iki yönlü olarak 

dönmesi gerektiğinden ve bu problemi yazılım ile çözemediğimizden fiziksel 

olarak röle yardımı ile çözdük. Bu aşamada toplamda 7 adet fırçasız motor 
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kullandığımızdan 7 adet 5v çift kontak röle kullandık. Son elektronik 

tasarımımız şekil 7 daki halini aldı. 

 

Şekil 7 

1. RC Verici: Flysky FS-İ6 marka ve modele sahip bir kumanda ile 

su altı robotumuzu kontrol etmeyi düşünüyoruz. 6 kanallı bir kumanda olması 

robotumuzun hareket dışındaki diğer özellikleri için sıkıntı yaratacaktır. 

Fakat tercih ettiğimiz bu kumanda yazılım güncellemesi ile 10 kanal 

olabiliyor. Bu sayede diğer ilerleyen aşamalarda eğer lazım olursa buğu için 

kontrol edilecek servoya bir kanal ve kamera açısı yeterli gelmezse aşağı 

yukarı hareketi için ya da ikinci bir kamera takılırsa kameralar arası geçiş için 

bir kanal gerekli olacak. Karşılaştığımız sorunların çözümü için fazla kanal 

ihtiyacı olabilir. Bu nedenle 10 kanal uygun görünüyor. 

(https://www.motorobit.com/urun/flysky-fs-i6-2-4ghz-6-kanal-kumanda-ve-

fs-ia6b-alici) 

2. FPV Alıcı: Su altı robotumuzda bulunan kameranın çektiği 

görüntüler FPV verici sistemine aktarılacak. Bu sistemde belirli bir kanalda 

RF ile görüntüyü kablosuz yayın yapacak. FPV alıcımız ise bu yayını 

yakalayıp monitöre aktaracak. RC832 marka FPV alıcı 5.8G bandında 48CH 

kanal aralığına sahip bir cihaz. (https://www.direnc.net/rc832-600-mw-58g-

48ch-av-alici-sistemi) 

3. 48v-12v Regülatör: Yarışma komitesi tarafından verilen 48 volt 

bizim robotumuz için uygun bir volt değil. Su altı robotumuzdaki tüt 

sistemler 12v ile 5v arasında çalışıyor. Bu nedenle 48 volt gücü 12 volta 

düşürmemiz lazım oldu. XINWEI marka voltaj regülatörü 36V/48V girişe 

ve 12V 25A 300W çıkışa sahip bir regülatör. İhtiyacımızı fazlası ile 

karşılayacaktır. (https://www.banggood.com/XINWEI-36V48V-to-12V-

25A-300W-DC-Power-Converter-Step-Down-Buck-Module-Waterproof-

IP67-p-1440663.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN) 

4. Güç Dağıtım Kartı: 12v regülatörden gelen akımın Arduino, 

verici, alıcı, esc gibi ekipmanlara dağıtımında görevli olacaktır. Matek 

Systems PDB-XT60 W/ BEC 5V & 12V.  

https://www.motorobit.com/urun/flysky-fs-i6-2-4ghz-6-kanal-kumanda-ve-fs-ia6b-alici
https://www.motorobit.com/urun/flysky-fs-i6-2-4ghz-6-kanal-kumanda-ve-fs-ia6b-alici
https://www.direnc.net/rc832-600-mw-58g-48ch-av-alici-sistemi
https://www.direnc.net/rc832-600-mw-58g-48ch-av-alici-sistemi
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(https://www.motorobit.com/urun/matek-pdb-xt60-w-bec-5v-12v-esc-guc-

dagitim) 

5. 12v-5v Regülatör: Güç dağıtım kartında da 5v çıkışı olmasına 

rağmen 1-2 amper aralığında çok düşük akım verebilmektedir. Daha yüksek 

amper desteği olan bir 12v-5v regülatöre daha ihtiyaç olacaktır. XL4016 8A 

DC-DC Step Down Voltaj Regülatörü. 

(https://www.motorobit.com/urun/xl4016-8a-step-down-voltaj-regulatoru) 

6. FPV Verici: Kameradan aldığı görüntüyü kablosuz olarak yayın 

yapacak olan cihazımız. Bu cihaz da kendi içindeki özelliklere göre belirli 

kanallarda yayın yapıyor. Olası bir kanal karışması durumları oluşursa diye 

ilerleyen zamanlarda bu verici üzerine de bir servo ekleyip kumanda yardımı 

ile kanalını değiştirmeyi düşünüyoruz. Eachine VTX03 marka modelli verici 

5.8G bandında toplam 72 farklı kanaldan yayın yapabiliyor. 

(https://www.banggood.com/New-Year-Promotion-Eachine-VTX03-Super-

Mini-5_8G-72CH-025mW50mw200mW-Switchable-FPV-Transmitter-p-

1406333.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN) 

7. FPV Kamera: İnsansız hava araçlarında kullanılan kamera. Geniş 

açılı olması bizim için çok özemli. Çünkü aynı kamera ile hem duvarda 

bulunan haftleri okuyacağız. Hem de robot kolu kontrol edeceğiz. Eğer açı 

problemi yaşarsak kamera altına mini bir servo bağlamayı düşünüyoruz. 

Eachine 600TVL 1/4 1.8mm CMOS FPV marka modeline sahip kamera 170 

derece açıya sahip. Yeterli olacağını düşünüyoruz. 

(https://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-

Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-

984345.html?rmmds=myorder&ID=44070&cur_warehouse=CN) 

8. Arduino Due: Tüm sistem bu kart sayesinde kontrol edilecektir. 

RC alıcıdan alınan PPM türündeki veriler Arduino kartımızda pulseIn 

fonksiyonu ile takip edilebiliniyor(3). Fazla dijital porta sahip ve hızlı bir 

mikrokontrolcüye ihtiyacımız olacak. Zira PPM teknolojisi eski ve i-BUS 

teknolojisine göre biraz yavaş bir teknoloji. Bu nedenle kartımızın hızını 

yüksek tutmak gerekiyor. Arduino Due 3.3V 

(https://www.direnc.net/arduino-due-klon) 

9. RC Alıcı: RC vericiden aldığı komutları arduino kartına aktarmak 

için kullanılacak. Piyasadaki bir çok RC alıcı i-bus veri iletişim protokolünü 

desteklemekte fakat arduino kartları bir modül kullanmadan bu iletişimden 

faydalanamaz. Tercih ettiğimiz alıcı i-bus dışında PPW protokolünü de 

desteklemektedir. Ek bir malzeme kullanmadan bu prokol ile ardunio kartına 

verileri aktaracağız. Kumandamız 10 kanallı olduğu için en az 10 kanal bir 

alıcıya ihtiyaç olacak. Flysky 2.4G 10CH alıcı ihtiyacımızı karşılar 

özelliktedir. (https://www.banggood.com/Flysky-2_4G-10CH-FS-iA10B-

Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-

1059821.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN) 

10. Fırçasız Motor: Yüksek kv değerine sahip fırçasız motorlar çok 

hızlı dönmelerine karşın yüksek ampere ihtiyaçları oluyor. Bu durumda 

sigortamızın atması muhtemel. EMAX marka 980 KV XA2212 modelli 

fırçasız motor düşük devirde düşük amperle çalışmakta. Su altında ve pervane 

takılınca daha da fazla akım çekeceğini düşünüyoruz fakat hiçbir zaman 6 

https://www.motorobit.com/urun/matek-pdb-xt60-w-bec-5v-12v-esc-guc-dagitim
https://www.motorobit.com/urun/matek-pdb-xt60-w-bec-5v-12v-esc-guc-dagitim
https://www.motorobit.com/urun/xl4016-8a-step-down-voltaj-regulatoru
https://www.banggood.com/New-Year-Promotion-Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-025mW50mw200mW-Switchable-FPV-Transmitter-p-1406333.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/New-Year-Promotion-Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-025mW50mw200mW-Switchable-FPV-Transmitter-p-1406333.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/New-Year-Promotion-Eachine-VTX03-Super-Mini-5_8G-72CH-025mW50mw200mW-Switchable-FPV-Transmitter-p-1406333.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html?rmmds=myorder&ID=44070&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html?rmmds=myorder&ID=44070&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/600TVL-8_0MP-14-2_8mm-CMOS-FPV-170-Degree-Wide-Anlge-Lens-Camera-PALNTSC-p-984345.html?rmmds=myorder&ID=44070&cur_warehouse=CN
https://www.direnc.net/arduino-due-klon
https://www.banggood.com/Flysky-2_4G-10CH-FS-iA10B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-1059821.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/Flysky-2_4G-10CH-FS-iA10B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-1059821.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/Flysky-2_4G-10CH-FS-iA10B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-1059821.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
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motorumuz aynı anda tam güç çalışmayacaktır. 

(https://www.motorobit.com/urun/emax-xa2212-980kv-fircasiz-dc-motor) 

11. ESC: Fırçasız motorlarımız için gerekli bir eleman. Skywalker 

markasına ait bir devre 30A akım verebiliyor. Sorunsuz çalışacağını 

düşünüyoruz. (https://www.motorobit.com/urun/skywalker-esc-30a-

brushless-fircasiz-motor-hiz-kontrol-surucusu) 

12. Acil Durdurma Butonu: Tehlike anında robotun gücünü kesecek 

devre elemanı. (https://www.direnc.net/drn956-16mm-acil-stop-dugmesi-

kafa-27mm) 

13. Sigorta: Kontrol istasyonunda acil durdurma butonu yanında 

olması gereken mink bir sigorta. Robot su içinde herhangi bir kısa devre 

yaşarsa tehlikeyi önlemek amacı alınan güvenlik önlemidir. Yarışma komitesi 

tarafından verilen 48v-15A gücü gereği en az 15A lik bir sigorta takılacaktır. 

14. Röle: Fırçasız motorları çift yön kabiliyeti kazandırmak için 

kullanıldı. (https://www.direnc.net/5v-8a-finder-cift-kontak-role-

4052?lang=tr&h=666d9f37&gclid=EAIaIQobChMIlLfh55Gw4wIVMTPTC

h1U0wVJEAQYASABEgItFvD_BwE) 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Robotumuzun algoritması şekil 8 deki gibidir. 

 
Şekil 8 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Su altı robotumuzda Arduino kontrol kartı kullanılacaktır. Bu kart açık 

kaynak kodludur ve birden fazla programla ister kod ister blok olarak 

programlanabilir. İlk ARM çekirdekli 32-bit mikrodenetleyici kartı olan 

DUE, Arduino için büyük bir başarı olarak görülüyor(4). Arduino DUE 

https://www.motorobit.com/urun/emax-xa2212-980kv-fircasiz-dc-motor
https://www.motorobit.com/urun/skywalker-esc-30a-brushless-fircasiz-motor-hiz-kontrol-surucusu
https://www.motorobit.com/urun/skywalker-esc-30a-brushless-fircasiz-motor-hiz-kontrol-surucusu
https://www.direnc.net/drn956-16mm-acil-stop-dugmesi-kafa-27mm
https://www.direnc.net/drn956-16mm-acil-stop-dugmesi-kafa-27mm
https://www.direnc.net/5v-8a-finder-cift-kontak-role-4052?lang=tr&h=666d9f37&gclid=EAIaIQobChMIlLfh55Gw4wIVMTPTCh1U0wVJEAQYASABEgItFvD_BwE
https://www.direnc.net/5v-8a-finder-cift-kontak-role-4052?lang=tr&h=666d9f37&gclid=EAIaIQobChMIlLfh55Gw4wIVMTPTCh1U0wVJEAQYASABEgItFvD_BwE
https://www.direnc.net/5v-8a-finder-cift-kontak-role-4052?lang=tr&h=666d9f37&gclid=EAIaIQobChMIlLfh55Gw4wIVMTPTCh1U0wVJEAQYASABEgItFvD_BwE
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kartımızı yine aynı kartın programlanmasında yaygın olarak kullanılan ve 

açık kaynak olan Arduino IDE programıyla yapacağız. Açık kaynak 

olmasından dolayı internette bolca örneğe rastlamak mümkün. 

Kumandadan alıcıya gelen veriler PPM iletişim protokü ile Arduino 

DUE kartımıza aktarılacak. Arduino DUE kartı üzerinde farklı bir kod 

kullanarak gelen verileri anlamlandırabileceğiz. Bu sayede robotu sürerken 4 

yönde gelen veriyi tam anlamıyla motorlara aktarabileceğiz. 

pulseIn() Belirlenen bir pin üzerindeki HIGH veya LOW sürelerini 

okur. Yani pin üzerindeki değer HIGH ise bu değer LOW olana kadar bekler 

ve darbenin mikrosaniye cinsinden uzunluğunu verir(5). Yaptığımız testlerde 

kumanda üzerinde yapılan değişiklikleri arduino monitörüne aktarabildik. Bu 

yöntem ile motorları rahatlıkla kontrol edebiliriz. 

Görüntü aktarımı için herhangi bir kod yazımına ihtiyaç olmayacak. 

Zaten kameradan gelen görüntü PFV verici sayesinde kablosuz olarak yayın 

yapılarak aktarılacaktır. 

4.4.  Dış Arayüzler 

Su altı robotumuzun kontrolünde RC kumanda kullanılacaktır. Daha önce 

insansız hava aracı kontrol ettiğimiz için bu kumandayı kullanırken zorlanacağımızı 

düşünmüyoruz. Ayrıca su üstü istasyonunda bir de FPV alıcı ile onun görüntü 

aktaracağı tablet ya da monitör olacaktır. Bu konu hakkında yaptığımız beyin 

fırtınalarında kablolu kamera kullanma fikri de ortaya atıldı fakat 25m kablo 

uzunluğundan dolayı kablosuz olmasının hem robotun hareketi için daha iyi olacağı 

hem de görüntünün sağlıklı aktarılması için daha iyi olacağı kararına varıldı. 

Kablosuz olmasının yaratacağı kanal karışması durumunu(eğer olursa) ise manuel 

kanal değiştirme sistemi ile gidermeyi düşünüyoruz. 

5. GÜVENLİK 

Güvenlik her zaman ve her yerde önem verdiğimiz bir durumdur. Çünkü 

çalışmalarımız sırasında kullandığımız ekipmanlar elektrikli, kesici, delici aletlerdir. Bu 

nedenle tüm çalışmalarımızda standart atölye kuralları bizim için de geçerli olmuştur. 

Bu kurallar dışında meydana gelebilecek kazalar ve hem bizim hem de robotumuzun 

sağlığının devamı için yapılması gerekenler ise aşağıda belirtilmiştir. 

o Robotumuzun yapımı sırasında pek çok şeyi şekillendirmek için kesici, delici ve 

yakıcı aletlerden yararlanmak zorunda kaldık. Bu aletleri kullanırken gözlük, eldiven, 

baret gibi çeşitli koruma aletlerini kesinlikle ihmal etmedik. 

o Yarışma komitesi tarafından verilen 48V-15A güç kablosunu direk acil 

durdurma butonuna bağlayacağız. Böylece herhangi bir sorun tespit edilirse buton 

kullanılacak ve tüm sistemin enerjisi hemen kesilecek. 

o Acil durdurma butonunun hemen arkasına bir adet bıçak ya da cam sigorta 

kullanacağız. Tespit edemediğimiz aksaklıklarda ya da olası kaçak durumunda atıp 

sistemin enerjisini kesmesi için 15A değerinde sigorta tercih edeceğiz. 

o Yarışma komitesi tarafından bize verilen elektrik doğru akım. Yaptığımız 

araştırmalar sonucunda doğru akım tehlike sınırı 120v olduğunu öğrendik(6). 48v ile 

çalışacağımızdan ölüm ya da yaralanma riskimizin olmadığını öğrendik. 

o Robotumuzda su sızdırmazlık sorununu en aza indirmek için tahliye borusu 

kullanmayı tercih ettik fakat bağlantı noktalarında illaki açıklıklar olacaktır. O bölümler 
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için de akvaryum silikonu, Flex tape, Flex Seal ve epoksi reçine benzeri yapıştırıcılar 

kullanacağız. 

o DC 48V’yi DC 12V dönüştürebilen piyasada çok fazla regülatör bulunmaktadır. 

Fakat büyük bir çoğunluğu düşük güce sahiptir. Bundan dolayı da fazla akım 

verememektedir. Araştırmalarımız sonucunda bulduğumuz voltaj regülatörü hem çok 

küçük hem de 300W gücünde olduğu için 25A kadar akım verebilmektedir. Bu sayede 

robotumuzda güç sıkıntısı yaşamayacağız. 

o Su üstü kontrol istasyonundan robota kadar gidecek 25metrelik kablomuzda 

sadece 2 damar güç kablosu olacaktır. Veri ve kamera kablosu olmadığından 

kullanacağımız kablo hem çok ince hem de çok hafif olacaktır. Tek parça 2x1.5 çok 

damar elektrik kablosu bize yetecektir. 

   

6. TEST 

 Fırçasız motor, vidalı mil ve 3 boyutlu parçalar ile tasarladığımız robot 

kolumuzu RC kumandaya bağlayarak rahat bir şekilde açma ve kapama işlemini 

gerçekleştirdik. (video: https://youtu.be/QFbHJuQRdv8) 

 Kendi tasarladığımız motor tutucu ve pervaneleri fırçasız motora bağlayarak RC 

kumanda ile robotumuza bağlamadan önce test işlemini gerçekleştirdik. (video: 

https://youtu.be/LBpuAQvyu6U) 

 Robotumuz monte edilmeden önce tüm elektronik malzemeler suya konulmadan 

masa üzerinde birleştirilerek denemiş ve tüm parçaların sorunsuz çalıştığı görülmüştür. 

  Robotumuzun gövdesinde kullandığımız malzemeler üzerinde robotumuzun 

herhangi bir şekilde herhangi bir çizme çarpması durumu simüle edilerek sağlamlık 

testleri uyguladık ve kullandığımız tüm malzemelerin dayanıklı olduğu kanısına vardık. 

7. TECRÜBE 

Robot gövdesini oluşturmak için kullandığımız 200 mm çapındaki sondaj borusunu 

kesmek için kurumumuzda bulunan kesme testere makinasını kullandık. Sondaj 

borusun çapı makinanı alt kesme kısmına büyük geldiği için üst kısımda kesmek 

zorunda kaldık. Kesim yaparken küçük kaymalar boruyu eğik kesmememize neden 

oldu. Bu yüzden tekrar tekrar parça kesmek zorunda kaldık. Bu durum bize zaman ve 

https://youtu.be/QFbHJuQRdv8
https://youtu.be/LBpuAQvyu6U
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malzeme kaybına sebep oldu. Aynı sorunu 70 mm atık borusunu kesme esnasında da 

yaşadık. Bu yüzden 70 mm lik atık borusunu küçük kıl testere ile yaptık. 

Uzun ömürlü ve suya dayanıklı olduğu için seçtiğimiz fırçasız motorları donanım 

kullanmadan çift yön kullanma sorununu yazılımsal olarak çözemedik. Bu yüzden 

sisteme çift kontak röle eklemek suretiyle problemi giderdik. 

Donanım malzemelerini birbirine tutturmak ve su yalıtımı yapmak için farklı 

bölgelerde farklı malzemeler kullanmak zorunda kaldık. İlk olarak Flex Tape ve 

akvaryum silikonu kullanarak sızdırmazlığa çözüm bulabileceğimizi düşünüyorduk. 

Ancak her bölgeye flex tape uygulayamayacağımız için farklı çözüm önerileri aradık. 

Araştırmalar sonunda Türkiye’de olmayan ama Amerika’dan tedarik ettiğimiz Flex Seal 

malzemesine ulaştık ve sızdırmazlık konusunda büyük yol kat ettik. Sızdırmazlık ve 

yapıştırma amaçlı kullandığımız diğer malzeme olan epoksi reçineyi ise roket dalında 

çalışma yapan kurumumuz öğretmen ve öğrencilerinin tavsiyesi ile kullanamaya 

başladık ve çok büyük yarar sağladık.  

Hareket sistemlerini tutacak olan silindiri ilk başta 3 boyutlu tasarlayarak çıktı 

almaya karar verdik. Ancak 3 boyutlu yazıcıların yazdırma işleminin uzun olması, çok 

küçük hatalarda dahi tekrar çıkarmak zorunda kalmamız bizim için büyük bir 

dezavantajdı. Bu yüzden bu fikirden vazgeçerek 70mm çaplı atık borusu kullanmaya 

karar verdik. 

Robot kol tasarımı yaparken gerek hesap gerekse de yazıcı basım hatalarından 

kaynaklı zaman ve flament kayıpları yaşadık. Ancak uğraşmalar sonunda kendimize ait 

güzel bir robot kol ortaya çıkardık. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması 

AYLAR YAPILACAKLAR 

Ekim 
Robot takımının kurulması, Robotik sistemler ve çalışma 

prensipleri hakkında çalışmalar yapma. 

Kasım 
Algoritma ve programlama konusunda atölye çalışmaları 

yapma. 

Aralık 
2019 Teknofest yarışmaları için bilgi toplama ve yarışma 

kategorisinin tespitini yapma, Görev paylaşımının yapılması 

Ocak 
Tespit edilen kategori için yazılım altyapısının, tasarım ve 

mekanik bilgilerinin öğrenilmesi 

Şubat 
Yarışma başvurusunun yapılması Tasarım ve donanım 

fikirlerinin tartışılması 

Mart 
Ortaya çıkan fikirler doğrultusunda gerekli olan malzemelerin 

belirlenmesi 

Nisan 

Tasarım ve donanım fikirleri üzerinde nihai karara varılması 

ve ÖTR (Ön Tasarım Raporu)’nin tamamlanması ve teslim 

edilmesi, Yazılım ile ilgili çalışmaların yapılması 

Mayıs 

Gerekli malzemelerin sipariş edilmesi ve ulaşan malzemeler 

ile projenin genel yapısının oluşturulması 

Yazılım ile ilgili çalışmaların yapılması 

Haziran 
Ulaşan tüm malzemeler ile projenin eyleme hazır hale 

getirilmesi, 
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KTR (Kritik Tasarım Raporu)’nin tamamlanması ve 

sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti testlerine başlanması 

Temmuz 
KTR’nin teslim edilmesi ve hareket kabiliyeti ile ilgili 

denemelerin yapılması 

Ağustos 
Hareket kabiliyetinin gösterildiği videonun kaydedilmesi ve 

aracın son kontrollerinin yapılması 

 Bütçe Planlaması 

Sıra Malzeme Adı Birim Adet Toplam 

1 Flysky FS-İ6 Kumanda 400 TL 1 400 TL 

2 RC832 600 mw 5.8g 48CH AV Alıcı 135 TL 1 135 TL 

3 
XINWEI 36V/48V to 12V 25A 300W 

Voltaj Regülatörü 
130 TL 1 130 TL 

4 Matek Systems BEC 5V & 12V Güç Kartı 35 TL 1 35 TL 

5 XL4016 8A DC-DC Voltaj Regülatörü 30 TL 1 30 TL 

6 
Eachine VTX03 Super Mini 5.8G 72CH 

FPV Verici 
50 TL 1 50 TL 

7 Eachine 600TVL 170 Degree FPV Kamera 50 TL 1 50 TL 

8 Arduino Due 3.3V 170 TL 1 170 TL 

9 Flysky 2.4G 10CH RC Alıcı 120 TL 1 120 TL 

10 EMAX XA2212 980KV Fırçasız DC Motor 70 TL 7 490 TL 

11 SkyWalker ESC 30A Esc Fırçasız Motor 85 TL 7 595 TL 

12 Drn956 16mm Acil - Sto 20 TL 1 20 TL 

13 5V 8A Finder Çift Kontak Röle 30 TL 7 210 TL 

14 Zaxe 3d Flament 165 TL 2 330 TL 

Risk Planlaması 

Su sızdırma riski: Herhangi bir su sızdırma durumunda sızdırmazlığı sağlamak 

için akvaryum silikonu, flextape, flexseal ve epoksi reçine gibi malzemeler kullanılarak 

sızdırmazlık giderilene kadar testler devam edecektir. Sızdırmazlık sorunu giderilene 

kadar hiçbir şekilde robota enerji verilmeyecektir. 

Aracın su üstünde kalması, dibe oturması riski: Su üstünde kalması durumunda 

farklı ağırlıklar konularak dengede kalması sağlanacaktır. Dibe oturma durumunda ise 

hava tüpleri eklenerek dengede kalması sağlanacaktır. 

Buğu yüzünden kameranın görüşünün engellenmesi riski: Bu sorunu çözmek 

için öncelikle camın iç kısmında buğu önleyici sprey kullanmayı düşünüyoruz. Eğer bu 

yeterli gelmezse minik bir servo motor ile arabalarda kullanılan silecek sistemini şeffaf 

cam kürenin iç kısmına yapmayı planlıyoruz. 

Bu sorunu çözmek için normalde yüzücü gözlüklerini temizlemekte kullanılan buğu 

önleyici spreylerden kullanacağız. 

9. ÖZGÜNLÜK 

İnsansız hava araçlarında kullanılan veri ve görüntü aktarma sistemlerinin su altı 

robotuna monte edilmesi. 
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Bir adet fırçasız motora bağlı vida dişli mil ile 3 boyutlu yazıcıda tasarlanmış 

kendimize ait robot kol tasarımımız olması. 
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