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 1.RAPOR ÖZETİ:  

 

 Yazdığımız Ön Tasarım Raporundan 77 puan alarak Kritik Tasarım Raporunu 

yazmaya hak kazandık. Kazandığımızı duyunca hepimiz çok mutlu olduk. Fakat kazanmak 

yeterli olmadığından çalışmalarımıza hemen başladık. Kritik Tasarım Raporunu rapor teslim 

tarihinden yaklaşık bir ay önce yazmaya başladığımızdan zaman açısından herhangi bir 

problemle karşılaşmadık. Raporun her bir bölümünü en ince ayrıntısıyla yazmaya çalıştık.  

 Raporu 3 kademeyle yazdık. İlk öncelikle bütün takım üyeleri kendisiyle ilgili olan 

bölümü doldurdu. Daha sonra takım üyeleri arasından seçilen bir kontrolcü tarafından tüm 

bölümler tekrardan teker teker okunarak bölümlerin düzenlemeleri yapıldı. En son olarak bir 

arkadaşımızda son düzenlemeleri yaparak bölümleri rapora ekledi. Bu şekilde raporda 

yapacağımız hatayı en aza indirmeyi hedefledik. Yazdığımız raporda e-posta aracığıyla sizin 

bize gönderdiğiniz bölümlerin puanlamalarını dikkate alarak yazmaya çalıştık. 

  Ön Tasarım Raporundan farklı olarak 3 bölüm daha eklendi. Bu bölümler ‘Proje 

Mevcut Değenledirilmesi’, ‘Test’ ve ‘Tecrübe’ dir. Proje Mevcut Değerlendirmesi 

bölümünde aracımızda Ön Tasarım Raporundan sonra yaptığımız değişiklikleri ve Ön 

Tasarım Raporunu değerlendirdik. Test bölümünde ise maalesef bazı sıkıntılarla karşılaştık. 

Sıkıntıların nedeni ise yaptığımız destek isteğinin kabul edilmemesidir. Yaptığımız 

sponsorluk isteklerine de geç cevap aldığımızdan dolayı elimizde olan malzemelerle çalıştık 

ve yeteri kadar test yapamadık. Tecrübe kısmına gelirsek yine test kısmındaki gibi malzeme 

sıkıntısı olduğundan dolayı çok fazla detaylı yazamadık.  

 Raporda genel olarak detaylara inerek yazdık. Ve raporu yazarken mümkün olduğunca 

kafamızın boş olduğu zamanları seçerek daha kaliteli ve daha sağlam bir rapor yazmış 

olduk. Raporu yazarken ve aracı yaparken yalnızca bir doğruya takılıp vaktimizi israf 

etmedik. Sürekli 3. Şahıs olarak raporu değerlendirdik ve yazdık. Sürekli hataları bulup 

çözümüne yönelik çalıştığımız için raporumuz daha iyi bir hal aldı.  

 Raporu yazarken özellikle bizi sıkıntıya sokan birkaç olay olsa da biz yine de bir 

birimizi kırmadan incitmeden ortak yollar bularak çalıştık. Bu da aramızda olan samimi 

bağların hiç kopmayarak daha da sağlamlaşmasına sebep oldu ve böylelikle ortaya da güzel 

bir rapor çıktı. Biz yazdığımız rapordan memnunuz. İnşallah sizde bizim yazdığımız 

rapordan memnun kalırsınız. 
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2. TAKIM ŞEMASI: 

 

2.1.Takım Üyeleri:  

Danışman Özlem TÜRKEZ  (Biyoloji Öğretmeni) 

    Takım Üyeleri: 

Kazım Kadir ÖZKAN                 (9. Sınıf) 

Şemsettin Erkut KOÇYİĞİT        (9. Sınıf) 

Sevde Nihal AKPINAR               (9. Sınıf) 

Yusuf KILIÇOĞULLARI            (9. Sınıf) 

Selahattin Barış KAPLAN           (9. Sınıf) 

 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Ön Tasarım Raporundan sonra takımızdan 1 kişi eksildi. Ayrılan 

arkadaşımız Elektrik ve elektronik kısmındaydı. Hal böyle olunca Elektrik ve 

elektronik kısmında tek arkadaşımız kaldı. Elektrik ve elektronik kısımda 

yalnız kalan arkadaşımıza bizde yardım ettik bu şekilde herhangi bir problem 

yaşamadık. Diğer bölümlerimiz olan mekanik ve yazılım kısmında herhangi bir 

değişiklik yapmadık. Herkes kendi bölümüne yoğunlaştı bu şekilde 

alabileceğimiz en yüksek performansla çalışmalarımızı yerine getirdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ: 

Yazdığımız Ön Tasarım Raporundan sonra Kritik Tasarım Raporu için yoğun 

bir çalışma başlattık. Yazacağımız raporun çok önemli, adı üzerinde kritik olduğundan 

dolayı Ön Tasarım Raporundan daha fazla, daha yoğun ve daha ciddi çalışmamız 

gerektiğini biliyorduk. Ve bizde takım üyeleri olarak son derece ciddi bir tavırla 

bilgisayarlarımızın başına oturup araştırmalar yaptık. Tabii bu süreçte bazı sıkıntılarla 

da karşılaştık. Bu sıkıntılardan biride takımımızın 6 kişiden 5 kişiye düşmesiydi. 4 

erkek 2 kızdan oluşan takımımız artık 4 erkek ve 1 kızla yoluna devam etmektedir. Kız 

arkadaşlarımızdan Gizem KALÇIK arkadaşımızın yaptığımız çoğu çalışma ve 

toplantılara katılmaması durumu takım üyeleri tarafından pek hoş karşılanmadığı 

aşikârdır. Bizde takım arkadaşlarımız arasında yaptığımız oylama sonucunda Gizem 

arkadaşımızın takımdan ayrılmasını kabul eden 4 oyla Gizem arkadaşımıza hayatının 

geri kalanında başarılar dileyerek takımla olan tüm ilişkisini kestik. Takımımızda olan 

değişiklikler bu kadar şimdide malzemeler konusunda yaptığımız bütün değişiklikleri 

anlatmaya başlayalım. 

Ön Tasarım Raporundan sonra yaptığımız en büyük değişimlerden biride 

tasarım hakkında oldu. Yaptığımız değişiklikleri Aracın Mekanik Tasarım Kısmında 

detaylı bir şekilde belirttik. 

Ön Tasarım Raporunda belirttiğimiz Arduino kamera modülünüde 

arkadaşlarımız arasında yaptığımız tartışma sonrasında değiştirdik. Kamera modülü 

yerine WEB CAM kamera kullanmaya karar verdik. Yaptığımız araştırmalar 

sonrasında aslında arduino kamera modülünün çözünürlüğünün düşük olduğunu ve 

sualtında daha da düşeceğini öğrendik. Bizde doğrudan kontrol merkezindeki 

bilgisayara bağlı olan Web Cam kamera kullanma kararı aldık. Böylelikle harf tanıma 

görevinde daha iyi bir performans alacağımızın farkına vardık Arduino kamera 

modülünü reddetmemizin en önemli nedenlerinden biride kameranın birçok 

kodlamaya ihtiyaç olduğudur. Bunun yerine haberleşmeyi doğrudan USB kablosundan 

alan Web Cam kamerayı kullanmaya nihai kararı verdik. 

Yaptığımız bir diğer değişiklikte ESC ler konusunda oldu. Elimizde olan 

malzemelerle yaptığımız çalışmalar sonucu da alacağımız ESC lerin yalnızca ileri 

gittiğini öğrendik. Bizde hem ileri hem de geri giden bir ESC bulduk böylelikle 

aracımızın ileri ve geri kabiliyetini de kazandırmış oldu. 

Ön Tasarım Raporunda belirttiğimiz dönüştürücüler üzerinde de 

arkadaşlarımızla konuştuk. Yaptığımız tartışma sonucunda kullanacağımız 3 

dönüştürücüyü sadece 1 dönüştürücüye düşürmeyi planladık. Bu dönüştürücünün de 

48V – 12V dönüştürücü olmasına karar verdik. 48V – 24V dönüştürücüden 

vazgeçmemizin nedeni ilk başta  

ESC lerimizin 24 V la çalıştığını düşünmemizdi. Fakat daha sonra yaptığımız 

araştırmalardan sonra ESC lerimizin 12V la çalıştığını öğrendik. Böylelikle 48V – 

24V dönüştürücüye ihtiyacımız kalmamıştır. 48V – 5V dönüştürücüyü almamamızın 

nedeni ise ilk başta arduino megayı direk olarak 5V la beslemeyi düşünüyorduk fakat 

daha sonra ESC lerle de Arduino megayı besleyebileceğimi öğrendik ve böylelikle tek 

dönüştürücüyle (48V – 12V dönüştürücü) tüm işlerimizi halledebileceğimizi anladık. 
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4. ARAÇ TASARIM: 

4.1. Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Ön Tasarım Raporunun sonuçları açıklandıktan sonra yaptığımız durum 

değerlendirmeleri ardından mekanik tasarım sürecini de gözden geçirdik. 

Aldığımız belli başlı kararlar nedeniyle mekanik tasarımımız hakkında ki en 

büyük değişimimiz genel görünüm, tasarım ve dış iskelet konusunda oldu. Bu 

değişim sonucunda estetik açıdan hoş durmayan, güvenlik açısından tehdit 

oluşturan ve darbelere karşı dayanıksız olan aracımızın dış iskeletinin uçlarını, 

kenarlarını ve köşelerini yumuşatarak daha eliptik bir görünüm elde ettik. Bu 

şekilde düşündüğümüz tüm olumsuz senaryoları çözüme kavuşturduk. 

Aracımızı dış darbelerden koruyan ve estetik bir görünüm oluşturan dış 

iskeletimizi değiştirme kararı alan mekanikçi arkadaşlarımız hemen yeni bir 

tasarım oluşturmaya başladılar. Arkadaşlarımız bu tasarımı yaklaşık 3 hafta 

boyunca değiştirip en mükemmel hale getirdiler. 

Aracımızda bulunan beyin adını verdiğimiz kısım olan şeffaf sızdırmaz 

kabın içerisinde tüm elektronik malzemeler bulunuyor. Bunların başında 

Arduino Mega ve Kamera bulunmaktadır. Bu malzemeleri de kutunun içine 

sorunsuz bir şekilde koyulacaktır. Alacağımız beyninde bu özelliklere 

uygunluğu bizim için çok önemlidir. Neyse ki araştırmalarımız sonucu 

belirlediğimiz kriterlere uygun bir sızdırmaz kap bulduk. 

Aldığımız kararlar sonucunda motorlarımızın açılarını da değiştirme 

gereksiniminde bulunduk. Bu şekilde aracımızda bulunan enerji kaybını en aza 

indirdik. Ve artı bir şekilde hareket kabiliyeti kazanmış olduk. 

Aracımızın mekanik açıdan yaptığımız tüm değişiklikler aşağıdaki 

fotoğraflarda mevcuttur.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Önden Görünüm: 

 

 

 

 

 

Arkadan Görünüm: 
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Soldan Görünüm: 

 

 

Sağdan Görünüm 
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Yukarıdan Görünüm: 

 

 

Alttan Görünüm: 
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Perspektif Görünüm: 

 

Perspektif Görünüm: 
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4.1.2 Malzemeler: 

 

 

 

 

 

                     ÜRÜN                    ÖZELLİK                         ADET 

Motor; 

FATJAY IPX8 
• Maksimum Güç: 300 

W 

• Maksimum Akım: 15 A 

12 V - 6 A - 1.12 KG itme 

16 V - 8 A  - 1.5 KG itme 

24 V - 11.7 A -  2.4 KG itme 

6 ADET 

Emax Simon Serisi 20A ESC • Sürekli akım: 20A 

• Patlama akımı: 25A 

• Pil(Hücre): 2 ~ 3 

 

 

6 ADET 

Arduino Mega 2560 R3 

 

• Orijinal  

1 ADET 

Arduino Uno R3 • Orijinal  

1 ADET 

 

Arduino Joystick 

 
• Orijinal  

2 ADET 

 

Arduino Potansiyoometre 

 
• Orijinal  

2 ADET 

 

4 Pinli Push Buton • 6x6x5mm 
 

1 ADET 

Yüksek Verimlilik 48 V-24 V 

30A DC-DC Buck 

Dönüştürücü 20A 15A Adım 

aşağı DC DC Dönüştürücü 48 

V için 24 V Voltaj Regülatörü 

CE RoHS 

 

• Çıkış Gücü: 400 kW'lık 

– 201 

• Akımı: 15A, 20A, 30A 

• Verimlilik:% 95'e kadar 

• Giriş Voltajı: 48V 

• Çıkış Voltajı: 24V 

 

 

 

1 ADET 

DC USB 5 V Sürekli 

Regülatörü Yüksek 

Yoğunluklu Mikroskop 

Lambası 

  

• Güç:4.5 w 

• Ayarlanabilir ışık 

yoğunluğu 

 

 

 

 

2 ADET 
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4.1.2. Üretim Yöntemleri 

 Ön Tasarım Raporunda da belirttiğimiz üzere dış iskeletin 3D yazıcıyla 

basılmasına kesin gözüyle bakarken 3D yazıcının kullanacağı filamentin de ABS 

filament olmasında son karar verilmiştir. Elimizde olan imkânları değerlendikten ve 

takım arkadaşlarımızla yaptığımız tartışma sonrasında aracımızda bulunan robotik 

kolun da hazır bir tasarımla ABS filamentten basılmasına karar verildi. Arduino Mega, 

Web Cam Kamera gibi sistem gereksinimlerinin bulunduğu şeffaf su sızdırmaz 

kabında hazır alınmasına karar verildi. 

4.1.3. Fiziksel Özellikler 

En x Boy x Yükseklik = 335mm x 350mm x 230mm 

(En uzun ayrıtlar baz alınmıştır.) 

Aracımızın yüzerlilik açısından herhangi bir problemi yoktur. Aracımız suya 

konulduğunda batacaktır motorlar sayesinde yukarı çıkacaktır. 

Hacim: 26,967,500 mm^3 (Boş alanlar çıkarılmamıştır.) 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Araçta kullandığımız kart Arduino Mega 2560 R3’dür.Bu kartı kullanma 

sebebimiz Arduino UNO’ya göre daha çok pini olması ve bizim açımızdan birçok 

kolaylığı olmasıdır. Bir de Raspberry kartı yerine bu kartı tercih etmemizin sebebi 

yazılımcı arkadaşlarımızın Python veya C yazılım dillerine nazaran Arduino yazılım 

dilini daha iyi bilmesidir ve bu şeklide yazılımda da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. 

Aracın içinde bulunan karta bağlı 6 motor ve ışıklandırma bulunmaktadır. 

 Ön Tasarım Raporundan sonra motorlarımızı değiştirmedik.  Çünkü 

motorlarımız tamda bizim istediğimiz özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin en başında 

motorumuzun su geçirmez oluşudur. Motorumuzdaki diğer özelliklerde bizim bütün 

ihtiyaçlarımızı yeteri kadar görmektedir. Motorumuz 11.4A ve 24 V ta 2.4 kilogram 

itmektedir buda bizim için gayet yeterlidir. Aracımızdaki motorların ve ışıklandırma 

sisteminin kontrolü yönetim masasındaki kumanda ile sağlayacağız. Aracımızda bir de 

kamera olacaktır.  

Ön Tasarım Raporunda seçtiğimiz kamera arduino kamera modülüydü bu 

kamera modülünü neden elediğimizi ve neden WEB CAM kamera kullandığımızı 

Proje Mevcut Değerlendirmesi bölümünde belirttik. Kamera aracın içindeki karta değil 

doğrudan yönetim masasındaki bilgisayara bağlı olacaktır. Kamera ve bilgisayarın 

haberleşmesini doğrudan bilgisayarın USB portundan gerçekleştireceğiz. 

 Dış ara yüzü tanıttığımız bölümde anlattığımız üzere kumandada 2 joystick ve 

2 potansiyometre bulunduracağız. Kumandaya verdiğimiz komutlar kablo aracılığı ile 

aracımıza iletilecektir. Motorlar karta ESC ile bağlanmıştır.  

Ön Tasarım Raporundan sonra değiştirdiğimiz bir diğer husus ise sensörledir.  

Ön Tasarım Raporunda belirtiğimiz lazer metreyi kullanmamaya karar verdik. 

Aracımızda hiç sensör olmayışının sebebi ise Su Altı görevlerinin herhangi birinde 

sensörlerle derinliği, sıcaklığı veya herhangi bir şeyi ölçmeyeceğimizdir. Birçok 

yazılım işinin arasında bu sensörleri herhangi bir amacı olmadan kodlamamızı birazda 
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zaman kaybı olarak gördük. Kumandamızın elektrik ihtiyacını ise aracımızdan gelen 

kablolar ile sağlayacağız. Aracımızda herhangi bir aksilikle karşılaşmamak içinde 2 

sigorta kullandık. Bu sigortaların biri aracın üzerinde diğeri ise kontrol merkezinde 

olacaktır. Kontrol merkezinde bulunan sigorta daha önemli olacağından kontrol 

merkezindeki sigortaya daha çok önem verdik. Aldığımız dönüştürücüler hakkında 

bilgi vermemiz gerekirse aldığımız 3 dönüştürücüden (48V - 24V, 48V- 12V ve 48V - 

5V) yalnızca 48V – 12V dönüştürücünün alınmasına karar verdik. Bunun nedenini de 

Proje Mevcut Değerlendirmesi bölümünde detaylı olarak anlattık.  Elektronik Tasarım 

Sürecinin de nihai karaları bu şekildedir.  
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  
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1. BAŞLA 

 

2. Kumandadan veri geliyor mu? 

 

3. Hayır, ise bekle. 

 

4. Evet, ise Kumandadan gelen verileri okumaya başla. 

 

5. Eğer veri = ileri git; 

                Tüm beyaz motorları ileri yönde çalıştır. 

 

6. Eğer veri = geri git; 

                Tüm beyaz motorları geri yönde çalıştır. 

 

7. Eğer veri = sağa dön; 

                Sol beyaz motorları ileri yönde çalıştır. 

 

8. Eğer veri = sola dön; 

                Sağ beyaz motorları ileri yönde çalıştır. 

 

9. Eğer veri = yukarı çık; 

                Sarı motorları ileri yönde çalıştır. 

 

10. Eğer veri = dur; 

                Arduino Megaya bağlı her şeyi durdur. 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Ön Tasarım Raporundan sonra nihai yazılım sürecini yazmaya başladık. 

Değerlendirmeye ilk başta anakart seçimiyle başladık. Seçtiğimiz ana kart 

Arduino Megaydı. Diğer bir seçenek ise Raspberry Pi3’dü. Biz Ön Tasarım 

Raporunda da seçtiğimiz Arduino Megayı nihai olarak anakartımız seçtik. 

Bunun en önemli sebebi de yazılımcı arkadaşlarımızın C++ tabanlı Arduino 

yazılımını bilmeleriydi. 

Daha sonra ise kartımıza bağlı aletleri tekrardan ve kesin bir şekilde 

belirleyip onların yazılımlarını hazırladık. Kumanda da kullandığımız yazılımı 

ve kontrol merkezindeki uygulamanın yazılımını da hazırladık ve bu şekilde 

aracımızın yazılım tasarım sürecini kesin olarak bitirdik. 
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4.4.  Dış Ara yüzler 

Arduino’dan gelen verileri okumak için herhangi bir yazılım dili ile 

program yazılmayacağına karar verdik. Gelen verileri okumak için hazır 

program kullanmaya karar verdik. Kameradan gelen verileri ekrana direk 

olarak göstermeye karar verdik. Yönetim masamızda bir adet dizüstü bilgisayar 

olacak.Kablosuz haberleşme yasak olduğundan dolayı kamera doğrudan 

bilgisayarımıza bağlanacak. Haberleşme bilgisayarın USB portundan 

yapılacak. Sadece kamera görüntüsünü almak için program kullanacağız. 

 C# dilinde yazmaktan vazgeçmemizin sebebi C# yazılım dilini 

bilmememiz. Aracımızın motorlarını kontrol etmek için yönetim masamızda 

kumanda bulunacak. Kumandamızda 2 adet joystick ve 2 adet potansiyometre 

bulunacak. Aracımızda 6 adet motor vardır. Kameramızın gördüğü yer 

aracımızın ön yüzü olarak kabul edildi.  

Kullandığımız 2 joystickten biri belirli motorlarımızı hareket ettirerek 

aracımızın ileri, geri, sağ, sol hareketlerini sağlayacak. Kullandığımız diğer 

joystick ise aşağı yukarı motorlarını belirli bir şekilde döndürüp aşağı, yukarı 

hareketimizi sağlıyor. 

 Bir diğer husus olan potansiyometrelerin biriyle ile aracımızın 

ışıklarının parlaklığını ayarlayacaktır. Diğer potansiyometre ise yukarı aşağı 

hareketini yönetecektir. Yönetim masasında bulunan bir diğer şey ise 

sigortadır, aracımızda acil bir durum olursa sigorta sayesinde aracımıza giden 

elektrik akımını keseceğiz. Toplam iki adet sigorta olacak biri araçta diğeri ise 

yönetim masasında olacak. 

5. GÜVENLİK: 

Yarışmaya katılan tüm araçlar gibi bizim su altı aracımızda emniyet 

hususlarına uygunluğu denetlenecektir. Ve emniyetli görülmeyen su araçları havuza 

alınmayacağından su altı aracımızda güvenliğe son derece önem verdik.  

Yarışma şartnamesinde bulunan maddeye göre sualtı aracımızda herhangi bir 

şekilde açıkta kablo bulunmaması gerekiyor. Bizde aracımızın tasarımını bu maddeye 

önem vererek yaptık. Tüm kablolarımız iskeletin içerisinde bulunan şeffaf su 

sızdırmaz kabın içinde bulunacaktır ve hiçbir şekilde açıkta kablo bulunmayacaktır.  

Seçtiğimiz sigorta da iletişimi sağlayan kablonun güç ve akımına göre uygun olarak 

seçilmiştir. 

Aracımızın su geçirmezliği birçok kez denenecektir. Fakat yine de su geçirmesi 

durumunda beyin kutumuzun birleşim yerlerine sünger konulacaktır. 

 Aracımızda bulunan motorların su geçirmez olduğundan herhangi bir 

izolasyona gerek duymadık. Aracımızda bulunan pervanelerin herhangi bir keskinliği 

olmayacaktır fakat güvenlik açısından yine de tüm motorları birer kafesin içerisine 

koyacağız.  

Aracımızın dış iskeletinin köşeleri zımpara yardımıyla yuvarlatılacaktır bu 

sayede herhangi bir tehlike oluşturmayacaktır. 
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 Aracımızda bulunan tüm kablolar esneklik özelliğine sahiptir. Herhangi bir 

gerginlik söz konusu değildir.  

Arabacımızın herhangi bir bölümünde hidrolik sistem kullanılmamıştır.  

Aracımızda bulanan gevşek parçaların tamamı beyin kutumuzun içerisinde 

sabit bir şekilde bulunmaktadır. Herhangi bir gevşeklik söz konusu değildir.  

 

6. TEST: 

 

Öncelikle şunu belirtmemizde fayda var. Yaptığımız destek başvurusunda 

yaşadığımız sıkıntılardan dolayı maddi destek konusu da sıkıntılar yaşadık. 

Yaptığımız sponsorluk taleplerine geç cevap aldığımızdan dolayı malzemelerin 

alımında sıkıntılar yaşadık. Başta motorlarımız olmak üzere birçok ürünümüz yurt 

dışından geldiği için maalesef test kısmını pekte istediğimiz gibi yapamadık. 

Ama WaterDog Takımı olarak tüm olumsuz durumlara yoğunlaşmayı bırakıp birazda 

çözüm odaklı çalışmaya karar verdik. Bizde elimizde olan malzemelerle testler 

yapmaya karar verdik.  

 

Yaptığımız testler aşağıdaki gibidir. 

 

İlk öncelikle en temelden başlayıp servo motor kontrolü yaptık bu şekilde 

robotik kolumuzun hareketini, montajını ve mekaniğini daha iyi anlamış olduk. 

Daha sonra butonla led lamba yaktık. Bunlar ne kadar basit elektronik devreler 

olsa da hepsinde bir temelimiz olmasını istedik. Böylelikle de aracımızda bulunan led 

lambaları daha iyi anlamış olduk. 

Daha sonra elimizde bulun ve alacağımız ESC lerden olan Sky Walker ESC 

lerle fırçasız motor sürmeye çalıştık. Yaptığımız testler sonucunda aslında Sky Walker 

ESC lerin yalnızca ileri gittiğini anlamış olduk daha sonra hemen yeni ESC bulmaya 

başladık. Aldığımız yeni ESC lerle hem ileri hem de geri hareketi yapmış olduk. 

Aracımızın dış iskeletini 3D yazıcıdan basacağımız için herhangi bir problem 

çıkarmaması açısından aracımızın küçük bir prototipini basmaya karar verdik. Baskı 

çıktıktan sonra elimizde olan verileri değerlendirdik iskeletin kalınlığının biraz 

düşürülmesine ve boyutların tekrardan düzenlenmesini takım arkadaşlarımızdan 

istedik. 
 

7. TECRÜBE 

Edindiğimiz en büyük tecrübelerden biri aracımızın dış iskelet kısmıdır. Test 

kısmında da belirttiğimiz üzere aracımızın küçük bir prototipini basmaya karar verdik. 

Böylelikle aracımızda bulunan ölçüleri (başta kalınlık olmak üzere) değerlendirmeyi 

amaçladık. Aracımızın prototipini parçalara ayırdıktan sonra ilk başta tabanı basmaya 

karar verdik. 3D yazıcıya verdiğimiz tabanın bitme süresini 3D yazıcı 5 saat olarak 

verdi. Bu da bizim dış iskeletimizin basımının biraz fazla zaman alacağını ortaya 

çıkardı. Böylelikle dış iskelet baskılarımızı daha erkenden 3D yazıcıya verip zaman 

problemi yaşamayacağız. 

Sualtı aracını yaptığımız süre boyunca birçok kaynağa başvurduk. Karşılaştığımız 

herhangi bir sorunda ilk öncelikle Türkçe kaynaklara başvurduk. Daha sonra Türkçe 
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kaynaklardan edindiğimiz bilgilerin yeterli olmadığının farkına vardık. Bizde yalnızca 

Türkçe kaynakları araştırmayı bir yana bırakıp yabancı dillerdeki kaynakları da 

araştırmaya başladık. Bu şekilde edindiğimiz bilgilerin hiçbir sınırı olmadı. Sürekli 

yeni şeyler öğrendik. Buda takımımızda olan bilgi birikiminin ve tecrübenin artmasına 

sebep oldu. 

En iyi tecrübenin tabikide yaşayarak kazandığımız tecrübe olduğunun 

farkındaydık. Fakat elimizde yeteri kadar malzeme olmadığından bizde okuyarak ve 

izleyerek kazanılan tecrübeden yararlanmayı tercih ettik. Bu süreçte tabikide somut 

olarak testler yaptık. Yaptığımız motor – ESC testlerinde herhangi bir kaza yaşamadık. 

Yalnızca ESC seçiminde yaptığımız bir hata vardı. O da seçtiğimiz ESC lerin 

motorumuzu yalnızca ileri yönde hareket ettirmesiydi. 

 Biz aracımızı hem ileri hem de geri hareket ettirmek istediğimizden seçtiğimiz 

ESC yi değiştirdik. Buda bizdeki ESC bilgisini ve tecrübesini değiştirdi. 
 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

ZAMAN: 

Ön Tasarım Raporunun açıklanmasında hemen sonra çalışmalarımıza başladık. 

İlk toplantımızı 13 Haziran Perşembe günü yaptık. İlk toplantımızda çalışma 

günlerimizi ve zamanlarımızı ayarladık. Bu çalışma saatleri herkes için uygun olarak 

ayarladık. Çalışma programımız şu şekilde 10 gün temel toplantı yaptık. Bu 

toplantılara herkesin katılması gerekiyordu. 6 günde ekstra olarak toplantı yaptık. Bu 

toplantılara katılım zorunlu değildi. Temel toplantılarımızı Salı Çarşamba ve Perşembe 

günleri, saat 12.00 – 18.00; ekstra toplantılarımızı ise cumartesi ve Pazar günleri, saat 

14.00 – 18.00 arasında yaptık. Ön Tasarım Raporunda kazandığımız tecrübelerden 

biride zamanın değerlendirmesi konusuydu. Kritik Tasarım raporunu teslim tarihinden 

yaklaşık 1 ay önceden yazmaya başladığımızdan herhangi bir zaman problemi 

yaşamadık.  

 

RİSK PLANLAMASI: 

Aracın Su Alması: Aracın su alması durumunda beyin kutusunun birleşim yerlerine 

içerden koyulan süngerlerle araca alınan suyun en aza indirmesi amaçlandı. 

Elektrik Kaçağı: Araçta oluşabilecek herhangi bir elektrik kaçağı durumda kontrol 

noktasında bulunan bir butonla araca giden bütün elektrik kesilerek araca olası bir 

zarar gelmesi (ana kartın yanması vs.) engellendi. 
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BÜTÇE:  

 

 

 

 

BÜTÇE 

Malzeme Adet Birim 

Fiyat 

Net 

Fiyat 
Motor; 

FATJAY IPX8 
6 39.00 $ 

(218,44 TL) 

1.310 TL 

12 A ESC EMAX Simon Serisi 6 48,12 TL 283,10 TL 

Arduino Mega 1 264.65 TL 264.65 TL 

Arduino  

UNO 
1 141,67 TL 141,67 TL 

48 V 12 V 

Dönüştürücü 
1 37.12 € 

(236,08 TL) 

236,08 TL 

Joystick Arduino 2 4,14 TL 8,28 TL 

Sızdırmazlık 

Yapıştırıcı 
5 26,00 TL 130,00 TL 

Sızdırmazlık 

Macun 
3 16,50 TL 49,50 TL 

Filament 3 145,00 TL 435,00 TL 

WEB CAM  

Kamera 
1 160,88 TL 160,88 TL 

USB Uzatma  

Kablosu 
2 173,00 TL 346,00 TL 

Yüksek Yoğunluklu 

Mikroskop Lambası 
2 8,03 $ 

(44,99 TL) 

89,98 TL 

 TOPLAM: 3.282 TL 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Aracın gövdesi hem tasarım olarak hem de imalat olarak bize aittir. İmalatı 3D 

yazıcılarla yaparak genel ürün kalitesini artırmak ve bu kaliteyi rakiplerimizin önüne 

geçmek için kullandık. Aracımız batar bir yapıya sahip olabilmesi için taban yüzeyi 

mümkün olduğunca boşluklu bir yapıda tasarlandı ve üretildi. Bu sayede hem 

ağırlıktan hem de malzemeden tasarruf edilmiştir, edilen bu tasarruf sayesinde de 

robotik kol da elimizde kalan ABS flamentten basılabilmiştir. Aracın yazılımı 

tarafımızdan tasarlanarak yazılmıştır. ESC kalibrasyonları ve motor modları istenilen 

çalışma düzenine getirilmiş ve bu şekilde kullanılmıştır. Motor kabiliyetleri yapılan 

testlerle düzenlenmiş ve motor düzeni bu şekilde ayarlanmıştır.  
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10. REFERANSLAR:  

 

 

REFERANSLAR 

Elektronik Referanslar 

Malzeme Erişim 

Tarihi 

Link 

Motor; 

FATJAY IPX8 

05/04/2019 https://tr.aliexpress.com/i/32967756517.html?spm=a2g10.12057483.0.0.55e54ca9ubBUzS 

12 A ESC EMAX 

Simon Serisi 

24/06/2019 https://tr.banggood.com/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-40A-ESC-For-Quadcopter-QAV-250-p-

918126.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=garman&utm_campaign=pla-

trg-toys-rcparts-pc&ad_id=343104574288&product_id=918126-5173TRs&gclid=CjwKCAjwx_boBRA9EiwA4kIELgVSLKT80yKtnI208JW1sC9OVY-

BdcTwA3yNwSnmk8vCZDl2UG50fxoCs0gQAvD_BwE&ID=45173&cur_warehouse=CN 

Arduino Mega 10/04/2019 https://www.robotistan.com/orjinal-arduino-mega-2560-r3-yeni-versiyon-1 

Arduino  

UNO 

10/04/2019 
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjNi7HHkfPhAhUKtRgKHUMBA8UYABAMGgJsZQ&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRojzOZoqLEf6YXzjyiLzOVog&sig=AOD64_25P0XKPIn82VrYG-

cJUPSO0RRcjA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjMuqzHkfPhAhU0xMQBHTbFAuMQ9aACCEU&adurl= 

Elektronik 

Referanslar 

12/04/2019 https://www.elektrikport.com/haber-roportaj/drone-icin-motor-esc-ve-batarya-secimi-nasil-yapilir-elektrikport-akademi/21907#ad-image-0 

48 V 12 V 

Dönüştürücü 

15/04/2019 https://www.mouser.com.tr/ProductDetail/Murata-Power-Solutions/UEI30-120-Q48N-C?qs=sGAEpiMZZMsc0tfZmXiUnRIn%2F3NUMiAsdj2ztjPTu3k%3D 

Joystick Arduino 28/04/2019 https://www.robotistan.com/thumb-joystick?lang=tr&h=84c519db&gclid=EAIaIQobChMI9e2I_5Lz4QIVw6SaCh3i8A8mEAQYBCABEgLeyvD_BwE 

Sızdırmazlık 

Yapıştırıcı 

28/04/2019 https://urun.n11.com/diger/3m-scotch-suya-isiya-dayanikli-yapistirici-10ml-n3004c-

P304144430?gclid=EAIaIQobChMIkenvzvXy4QIVxUQYCh1YVgD5EAYYBCABEgKsa_D_BwE&gclsrc=aw.ds 

Sızdırmazlık 

Macun 

28/04/2019 https://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/celik-macun-epoksi-cift-karisim-kaynak-macunu-1k-430974995?utm_source=google-pla&utm_medium=paid-

search&utm_content=58375879407&utm_term=22324027887&ga_prodid=430974995&ga_merchantid=109037184&scxid=14489-145818-2357-

0&sc_gcsp=gg&gclid=EAIaIQobChMI6omv3vvy4QIVEaqaCh2e9QLQEAQYASABEgKJ7PD_BwE&gclsrc=aw.ds#product-detail 

Filament 28/04/2019 https://www.hepsiburada.com/esun-abs-siyah-1-75-mm-filament-p-HBV000002JAFX 

WEB CAM  

Kamera 

26/06/2019 
https://www.hepsiburada.com/a4-tech-pk-910h-1080p-full-hd-16mpixel-webcam-p-BD600007 

 

USB Uzatma  

Kablosu 

26/06/2019 hhttps://www.hepsiburada.com/platoon-plh153-usb-uzatma-kablosu-30-metre-disi-erkek-usb-2-0-p-

HBV00000GJJSZ?magaza=rihenteknoloji&wt_gl=cpc.tum.universal-genel.pla&gclid=CjwKCAjwuqfoBRAEEiwAZErCsi6aI9r27vpeSucVB6wz8oRz8a-

zJVP_IZ2SNGZ4rW2zwClEabvE2hoC9V8QAvD_BwE 

 

Yüksek 

Yoğunluklu 

Mikroskop 

Lambası 

03/07/2019 https://turkish.alibaba.com/product-detail/dc-usb-5v-continuous-regulator-high-intensity-microscope-lamp-

60815884724.html?spm=a2700.8699010.normalList.88.6a7a5edfqqCc0z 

Yazılım Referansları 
Arduino 

Haberleşme 

25/04/2019 https://elektrikelektronikprojeleri.blogspot.com/2015/05/arduino-spi-haberlesme.html 

Yazılım 

Referansları 

28/04/2019 http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2008/11/22/arayuz-interface 

https://tr.aliexpress.com/i/32967756517.html?spm=a2g10.12057483.0.0.55e54ca9ubBUzS
https://tr.banggood.com/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-40A-ESC-For-Quadcopter-QAV-250-p-918126.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=garman&utm_campaign=pla-trg-toys-rcparts-pc&ad_id=343104574288&product_id=918126-5173TRs&gclid=CjwKCAjwx_boBRA9EiwA4kIELgVSLKT80yKtnI208JW1sC9OVY-BdcTwA3yNwSnmk8vCZDl2UG50fxoCs0gQAvD_BwE&ID=45173&cur_warehouse=CN
https://tr.banggood.com/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-40A-ESC-For-Quadcopter-QAV-250-p-918126.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=garman&utm_campaign=pla-trg-toys-rcparts-pc&ad_id=343104574288&product_id=918126-5173TRs&gclid=CjwKCAjwx_boBRA9EiwA4kIELgVSLKT80yKtnI208JW1sC9OVY-BdcTwA3yNwSnmk8vCZDl2UG50fxoCs0gQAvD_BwE&ID=45173&cur_warehouse=CN
https://tr.banggood.com/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-40A-ESC-For-Quadcopter-QAV-250-p-918126.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=garman&utm_campaign=pla-trg-toys-rcparts-pc&ad_id=343104574288&product_id=918126-5173TRs&gclid=CjwKCAjwx_boBRA9EiwA4kIELgVSLKT80yKtnI208JW1sC9OVY-BdcTwA3yNwSnmk8vCZDl2UG50fxoCs0gQAvD_BwE&ID=45173&cur_warehouse=CN
https://tr.banggood.com/Emax-Simonk-Series-12A-20A-25A-30A-40A-ESC-For-Quadcopter-QAV-250-p-918126.html?gmcCountry=TR&currency=TRY&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=garman&utm_campaign=pla-trg-toys-rcparts-pc&ad_id=343104574288&product_id=918126-5173TRs&gclid=CjwKCAjwx_boBRA9EiwA4kIELgVSLKT80yKtnI208JW1sC9OVY-BdcTwA3yNwSnmk8vCZDl2UG50fxoCs0gQAvD_BwE&ID=45173&cur_warehouse=CN
https://www.robotistan.com/orjinal-arduino-mega-2560-r3-yeni-versiyon-1
https://www.mouser.com.tr/ProductDetail/Murata-Power-Solutions/UEI30-120-Q48N-C?qs=sGAEpiMZZMsc0tfZmXiUnRIn%2F3NUMiAsdj2ztjPTu3k%3D
https://www.robotistan.com/thumb-joystick?lang=tr&h=84c519db&gclid=EAIaIQobChMI9e2I_5Lz4QIVw6SaCh3i8A8mEAQYBCABEgLeyvD_BwE
https://www.hepsiburada.com/a4-tech-pk-910h-1080p-full-hd-16mpixel-webcam-p-BD600007
https://elektrikelektronikprojeleri.blogspot.com/2015/05/arduino-spi-haberlesme.html
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

-Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

-Raporların içerikleri ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir. 

-Tüm raporlar “İçindekiler” ve “Referanslar” içermelidir. 

-Her rapor bir kapak sayfası içermelidir. 

-Raporlar sayfaları birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır. 

-Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: Tek 

 

  


