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1.RAPOR ÖZETİ  

Ekip olarak 2020 yılının başlarında Teknofest yarışmasının Gaziantep’te yapılacağını 

öğrenince katılmaya karar verdik. Ekip olarak Gaziantep’te yaşıyoruz ve yarışmanın da aynı 

şehirde yapılacağını öğrenince fırsatın ayağımıza geldiğini düşündük ve hemen başvurduk. 

İnsansız su altı sistemlerinin ön tasarım raporunu hazırladık ve gönderdik ön tasarım 

raporunun yüksek bir puanla onay alması ve bu aşamaya geçmemizin başlıca sebepleri 

arasında ekibimiz arasında güçlü bir görev dağılımı yapılmıştır(bakınız:2.2) bu sebepten 

dolayı her birey kendi işini özenle yapmış ve ortaya güzel bir rapor çıkmıştı. Ön tasarım 

raporunun ardından kritik tasarım raporunu hazırlamaya başladık fakat projede bazı 

aksaklıklar olmasından dolayı birtakım değişikliler yaptık örneğin; Aracın tasarımını ve 

malzemelerin üretim yöntemini tamamen değiştirdik, takım arkadaşlarımız arasında değişiklik 

yaptık, görev dağılımında değişiklik gerçekleşti vs. Kritik tasarım raporunu oluştururken 

öncelikle kullanacağımız aracın tasarımını belirledik çünkü kullanacağımız tasarım hem 

işlevsel hem hafif hem de aerodinamik bir yapıya sahip olmalıydı tüm bunları göz önünde 

bulundurarak 3 numaralı tasarımı seçtik(bakınz:4.2.4) Çizimini gerçekleştirmiş olduğumuz 

robotumuzun tasarım süreciyle ilgili detaylardan Aracın Mekanik Tasarımı (Bakınız: 4.2) 

bölümünde da şematize edilerek belirtilmiştir. 3 numaralı tasarımı seçmemizin nedenleri bu 

tasarımın istediğimiz şartları karşıladığını düşündük. Tabii tek seferde 3 numaralı tasarımı 

seçmedik. Öncesinde 2 ve 3 numaralı tasarımları çizip elden geçirdik fakat bu tasarımların 

ağırlık, hacim, yapı ve malzeme noktasında isteğimizi karşılamadığını kararlaştırdık ve 3. 

tasarımın bizim için uygun olduğu kanaatine vardık. 2 ve 3. tasarımlar elektronik tasarım 

sürecinde yer almaktadır (bakınız:5.1). Tasarımı seçtikten sonra konu malzeme ve aracın 

nasıl üretileceğine geldi bu konuda uzun araştırmalar ve uzman kişilerin desteğiyle 

malzemeler (4.2.2) bölümünde yer alan malzemeleri seçtik. Ardından da aracın 3D yazıcı ile 

basılmasına karar verdik çünkü hem maliyet azalacak hem de aracımızı tamamen kendimiz 

tasarlayıp ürettiğimiz için istediğimiz noktalarda istediğimiz değişiklikleri yapabileceğiz. 

Aracımızın son tasarımı ve parçaları mekanik tasarım sürecinde (4.2.1) yer almaktadır. 

Aracımızın yazılım ve ara yüz kısmında yazılım olarak Pyhton, ara yüz olarak ise 

kullandığımız Qgroundcontrol'ün ara yüzü olan ArduSub kullanılmıştır. Kullanılan yazılım ve 

programların ayrıntısı yazılım tasarım süreci (5.3)nde belirtilmiştir. 

2.TAKIM ŞEMASI 

    2.1 Takım Üyeleri  

Ömer Faruk GÜDÜMEN Ankatech takım lideriyim. 18 yaşındayım hali hazırda Gaziantep 

Lisesinde 11. Sınıf öğrencisiyim. Gaziantep Lisesine girdiğim ilk yıldan bu yana pek çok 

projeye ve bilim çalışmasına katıldım bunlar Tübitak Bilim yarışmaları sadece bu alanda yine 

lideri olduğum takımımla birlikte 10'a yakın proje yaptık bunun yanı sıra first lego league ve 

gençbizz yarışmalarına katılım sağladım. Projelerde genellikle elektronik ve mekanik 

kısımlarda rol aldığım için bu projede de ağırlıklı olarak bu iki alanda çalışma yapacağım 

bunun da en önemli sebebi öğrenciliğimin yanı sıra motosiklet tamircisi olmam bu sebepten 
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ötürü elektronik ve mekanik haşır neşirim. Yarışma da iyi bir imaj yaratacağımıza inanıyorum 

diğer katılımcılara da başarılar diliyorum. 

 

Murat TİKEN Gaziantep Lisesi 10.sınıf öğrencisiyim. Daha önce Tübitak 4006, First Lego 

Leauge ve Gençbizz Genç başarı eğitim projesinde yer aldım. Bunlar içerisinde Tübitak ve 

First Lego Leauge projelerinde takım olarak ödüller aldık. Şimdi ise Teknofest teknoloji 

yarışmasında yer alıyorum. Umarım iyi bir derece ile sonuçlanır. Hobi ve yeteneklerim 

konusunda ise c# ve python yazılım dillerine orta düzeyde hakimim. Müzik ve kitap 

okumaktan zevk alırım. Bazen de bilgisayar oyunları oynarım. 

 

Caner KARACA Gaziantep Lisesi 10. Sınıf öğrencisiyim. Bilgisayarlar ve oyunları ile 

ilgileniyorum. Mekanik sistemlere ve robotlara ilgim var. Daha öncelerde TÜBITAK 4006’ya 

katılım gösterdim. Şimdi ise Türkiye Teknoloji Takımı tarafından düzenlenen Teknofeste 

katılım göstereceğim. Genç Eğitim Vakfının Genç Bizz yarışmasına katılım gösterdim. 

Online MBM konferanslarına katılım göstermekteyim. Müzik dinlemeyi ve spor yapmayı çok 

severim. 

 

Enes ALTINTUĞ 17 yaşındayım Gaziantep lisesinin 11. Sınıf sayısal öğrencisiyim. 

Teknofeste katılmanın sebebi böyle aktivitelere ve fırsatlara ilgili olamadan kaynaklı. Bu 

sebeple geçmişte de katıldığım buna benzer bir çok proje var. Bu projelerden bahsetmek 

gerekirse daha öncesinde basarili olduğum ve yaptığımız projelerin seçildiği tübitak 4006 ve 

4007 dir. Yine bunun yanında lise yılları içerisin de küçük büyük birçok projede yer aldım. 

Şimdi ise Türkiye’nin en büyük bilim fuarı olan teknofeste katıldım. Eğer ilgi duyduğum 

anlardan bahsetmek gerekirse çocukluğumdan itibaren teknolojiye oldukça ilgili olduğum 

söylenebilir. Özellikle bilgisayar konusunda. Teknolojinin yani sıra sürekli bir uğraş içinde 

olmağı çok seven birisiyim boş durmayı çok sevmediğimden dolayı bu yaşıma kadar bir çok 

grupta bir çok projede bir çok işte ve birçok sporda aktivitelerim mevcuttur. 

 

Ali GEÇER Gaziantep Lisesi 11. Sınıf öğrencisiyim. Bilgisayar ve bilgisayarla ilgili birçok 

şeye ilgiliyim. Kodlama üzerine yazılım üzerine bilgiler öğrenmekteyim ve bu alanda kendimi 

geliştirmeye çalışıyorum. Daha önce ortaokul zamanlarımda ve lise zamanlarımda TÜBİTAK 

ve onun gibi birçok teknoloji ve bilim yarışmalarına katıldım. Bunların dışında Genç Eğitim 

Vakfının Genç Bizz yarışmasına katılım gösterdim. Bu sene ise okul arkadaşlarımla birlikte 

oluşturduğumuz ekibimiz ile Türkiye Teknoloji Takımı tarafından düzenlenen Teknofest’e 

katılım sağlayacağız. Bilgisayar oyunları oynamaktan, İngilizce ve diğer yabancı dilleri 

öğrenmekten, müzik dinlemekten, çevremde bulunan farklı kendimi geliştirebilecek birçok 

aktiviteye katılmaktan zevk alırım. 
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 2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

                                                    Tablo(1):Organizasyon Şeması 

Organizasyon şemamız tablo 1'de gösterilmiştir.Tablo 1'de görüldüğü gibi ekibimiz 5 kişiden 

oluşmaktadır Grubumuzda iletişim ve koordinasyonun daha iyi olması ve yapılacak işlerin 

karmaşaya uğramadan yapılabilmesi için takımımızda yer alan arkadaşlarımızı ilgi ve 

yeteneklerine göre ayırdık. Dağılım aşağıda yer almaktadır:  

Mekanik                                Yazılım 

   -Ali Geçer                               -Ali Geçer  

   -Ömer Faruk Güdümen            -Ömer Faruk Güdümen     

   -Enes Altıntuğ                        

Elektronik                                               Halka ilişkiler 

   -Ömer Faruk Güdümen               -Caner Karaca 

   - Murat Tiken                                     -Enes Altıntuğ  

   -Caner Karaca                       -Murat Tiken   

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Teknofest Gaziantep yarışmasının İnsansız Sualtı Sistemleri Temel Kategorisi’ne yaptığımız 

başvuru için göndermiş  olduğumuz On Tasarım Raporumuz (ÖTR), uzman hakemler 

tarafından değerlendirilmiş  ve 100 puan üzerinden puanlanarak 81 almış .  Göndermiş  

olduğumuz ÖTR’de; Rapor Özeti 4,5 Araç  Ön Tasarımı 26,5 ve Özgünlük 7,5 puan almıştır. 

Takım üyelerimiz, ÖTR incelemelerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından, hazırlamış  

oldukları raporu gözden geçirmiş  ve bir öz değerlendirmenin ardından gelecek raporda bir 

dizi düzeltmeler ve düzenlemeler gerçekleştirmeyi kararlaştırmışlardır.  Ön tasarım surecinin 
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ardından gerçekleştirilen düzeltmelerimiz puanı düşük aldığımız alanlarda olmuştur. Buda 

bütün alanlarda ortalama olarak aldığımız en düşük puan olan özgünlük kısmı oldu. 

Yaptığımız denizaltı için değişik ve özgün fikirler aramaya eski yazdığımız ve planladığımız 

özgünlük kısmından farklı bir planlama yaptık. Yaptığımız farklılıkla hem diğer 

denizaltılardan farklı olacak ve özgün olacaktır. Daha sonrasında diğer aldığımız puanlar 

ortalama olarak birbirlerine yakın olduğundan dolayı herkes kendi görevini araştırıp daha iyi 

şekilde yapması yerine topluca oturup yazdığımız rapor özeti, takım şeması, araç ön tasarımı, 

referanslar ve rapor düzenini tekrardan nasıl daha iyi yapabiliriz diye düşündük. Tabii ki tam 

puan almış güvenlik ve zaman bütçe ve risk planlaması kısımlarını da tam puan almasına 

rağmen tekrardan oturup daha iyi yapmak için uğraştık. Topluca oturup konuştuğumuz 

konular akabinde herkes tekrardan görevli olduğu konuyu baştan araştırıp nasıl daha 

iyileştirebiliriz diye düşünmeye başladı. Yaptığımız değişiklikler sırasıyla özgünlük 

konusunda aracın tasarımı ve aracın özellikleri oldu. Daha sonrasında araç ön tasarımı 

konusunda araştırmalarımızın artış göstermesi ve konuya olan hakimiyetimizin pekişmesiyle 

birlikte değişime uğramıştır. Mevcut çizimlerimizin yeniden değerlendirilmesi, denizaltımızın 

artı ile eksilerinin tekrar gözden geçirilmesi ve yeni elektronik gövde tasarımı, bizi Araç  

Tasarımında değişiklik yapmaya yöneltmiştir. Bu konucuda hallettikten sonra bunlara nazaran 

düşünülmesi açısından daha kolay olan ve puan olarak da neredeyse tam puan olan takım 

şemamızı referanslar ve rapor düzenini elden geçirip kusursuz hale getirdik. Gene araç ön 

tasarımı ve özgünlük kadar önemli olan ve tam puan alan güvelik, zaman bütçe ve risk 

planlamasını tekrardan geliştirmeye çalıştık. Güvenlik konusunda düşündüğümüz ve 

kullanmayı düşündüğümüz programları elden geçirdik yapılabilirliğini tekrardan düşündük 

bilir kişilere sorduk ve çok fazla değişikliğe gitmeden kesin bir kararla güvenlik kısmını 

kapattık. Daha sonra zaman bütçe ve risk planlaması konusunda nasıl daha fazla zamandan 

tasarruf eder bütçeyi nasıl daha iyiye kullanır nerelerden daha ucuza ekonomik ve sağlam 

parçalar alabiliriz diye araştırdık. Bunları hallettikten sonra gene bu konuyu da çok 

değiştirmeden ufak değişikliklerle tekrardan dizayn edip bu kısmı da kapattık. Bütün konular 

hakkında gerek çok farklılaştırarak gerek çok değiştirmeden ufak elemeler yaparak bütün 

yazdığımız konuları tekrardan yeniledik. Ve şu an olduğumuz durum kritik tasarım raporu 

için hazırlamış olduğumuz rapor kesin olsa bile yasaklardan ötürü dışarı çıkamamızdan dolayı 

her akşam düzenli saatlerle internet aracılığıyla konuşup yazmış olduğumuz konuları ele alıp 

nasıl geliştirebilir diye düşünmekte ve konuşmalardaki fikirleri ele alıp projemizi nasıl daha 

iyi hale getirebilir diye tartışmaktayız. Bulduğumuz konuların yapılabilirliği ve nasıl 

yapılabilir ise bunları da not almakta olup her gün bu konular üzerine tekrar tekrar 

konuşmaktayız. 

4.ARAÇ TASARIMI 

 4.1 Sistem Tasarımı 

   Sistem tasarımı için  düşünülen tasarımlar aşağıda sunulmuştur, 
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4.1.1 Seçilen 1. Tasarım 

                                            

                                                         (Tasarım 1) 

Bu tasarımda 6 adet (3 adet sağ tarafta 3 adet sol tarafta) motor kullanılmıştır. Aracın 

manipülatör kolu ön tarafta bulunurken hemen üstünde ise etrafını rahatlıkla görebilmesi için 

kamera sistemi konumlandırılmıştır. Araçtaki 6 motor araca yön verirken kolaylık 

sağlayabileceği için seçenekler arasına girmiş bir tasarımdır. 

            Aracın Pozitif ve Negatif Yönleri 

 + Araçta bulunan 6 adet motor sayesinde hareket kabiliyeti yüksek bir tasarımdır. Bu 

özelliği sayesinde bize pozitif bir yön sağlar. 

 +Aracın manipülatör kolu ön kısımda olduğundan dolayı suya daha kolay bir şekilde 

fazla kuvvet etkisi göstererek ileri giderken bir kolaylık sağlar. 

-Fakat aracın manipülatör kolu alt ve en ön kısımda bulunduğu için her yöne rahatlıkla 

hareket sağlamakta zorluk çekeceğini göz önünde bulundurduk. 

 -Aracın kendisini sağlam tutması için fazla eklenmiş metal çerçevelerden dolayı suya 

girdiği an batma ihtimalinin olması bize negatif bir yön eklemiş bulunuyor. 

 

4.1.2 Seçilen 2. Tasarım 

                                                 
                                                                  (Tasarım 2) 
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Bu tasarımdaki aracımız yine 6 adet motor (3 adet sağ tarafta, 3 adet sol tarafta) taşımaktadır. 

Fakat motorların dik konumlandırılmasından dolayı hareket ederken zorluklar çıkarabilir. 

Ayrıca araç çok fazla simetrik ve köşeli bir yapıya da sahiptir. Aracın bu yapısı su içerisinde 

özellikle dengede kalabilmesi için tasarlanmıştır. 

            Aracın Pozitif ve Negatif Yönleri 

 + Araç çok fazla köşeli ve simetrik bir yapıya sahip olduğu için suyun içerisinde kolay 

dengeye ulaşabilecektir.  

-Araca motorların dik yerleştirilmesinden dolayı yön verebilme kabiliyetini azaldığı 

gözlemlenmektedir. 

 

4.1.3 Seçilen 3. Tasarım 

                                       

                                                                   (Tasarım 3) 

Bu tasarımda aracımız 2 adet motora (1 adet sağ tarafta 1 adet sol tarafta) sahiptir. Ayrıca 

aracın üst kısmında ise 1 adet manipülatör kol bulunmaktadır. Aracın ön kısmına gelecek 

olursak kameranın konumlandırılması için yer ayarlanmıştır. Bu tasarımda motorların az 

oluşu araca hafiflik katmıştır ve suda batma riskini azaltmıştır. Hareket ederken aracın 

hafifliği bize bu anlamda kolaylıklar sağlayacaktır. 

 Aracın Pozitif ve Negatif Yönleri 

 +Araç 2 adet motora sahip olduğundan dolayı hareket etmekte güçlük çekmeyecek ve 

yön değiştirirken kolaylık sağlayacaktır. 

 +Aracın hafifliği suda batma riskini ortadan kaldıracak ve bizlere zorluk 

çıkartmayacaktır. 

 -Aracın üst kısmında bulunan manipülatör kolu bize, yapılacak görevlerin bazılarında 

zorluklar çıkarabilir. 
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Çizilen bu üç adet tasarımı ekibimizle konuşarak bize en kullanışlı, diğerlerine göre daha 

hafif, kullanım açısından daha rahat ve göze güzel görünen 3. Tasarımı seçtik. Ayrıca araç 

yapım aşamasında bize kolaylıklar sağlayabileceği için zamandan da tasarruf edebilecektik. 

 4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

  4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Aracın sanal ortamda çizimine başlamadan önce kendimize kolay, profesyonel ve bir o kadar 

da kullanışlı bir program aradık. Neleri daha kolay yapabileceğimize ve zamandan nasıl daha 

tasarruf edebileceğimize dikkat ettik. Program seçimi bu konuda biraz önemliydi. Çizim için 

birçok profesyonel ve amatör uygulamalar keşfettik. Bunların arasında 3ds Max, Autocad, 

SolidWorks, Sketch Up 2020, Tinkercad vb. uygulamalar mevcut. Biz en uygun olarak 

SketchUp 2020 ve Tinkercad programlarını tercih ettik ve programlar hakkında biraz bilgi 

edindik. Daha sonra programların işimize yarayacak bizlere zamandan tasarruf ettirecek 

bilgilerini öğrenmek için dersler aldık ve çizim için gerekli tüm bilgileri topladık. Daha sonra 

3D çizim paylaşan GrabCad, Thingverse vb. sitelerden örneklere baktık ve en kullanışlı, 

yapılabilir, tasarımı göze güzel görünen çizimler yapmaya çalıştık. Ekibimizle yaptığımız 

çizimlere baktık ve yapılan çizimlerden 3 tane kalacak şekilde aralarında elemeler yaptık. En 

sonunda arasında tercihler yapabileceğimiz kendilerince aralarında belirli farkları olan 3 

çizimden en kullanışlı olanı seçmeye karar verdik. Seçimine karar verdiğimiz çizim 

içingerekli taslak çizimlerine, aracı yapmak için gerekli malzemeleri sipariş etmeye, alınan 

malzemeleri kullanırken ölçülerini almaya ve geriye kalan tüm işlemleri yapmaya başlamış 

bulunduk. 

 

4.2.2 Malzemeler 

*Raspberry pi 3 B+ 

 

Su altı aracımızın beyni olarak Raspberry pi 3 B+'ı kullanacağız. Bu modülü kullanmamızın 

birçok sebebi var öncelikle özelliklerinden başlayalım; 

-Kartımızın işlemcisi bizim için sanki biçilmiş kaftan gerek hızı gerekse yeterliliği konusunda 

bizim için uygun, 

-Bluetooth 4.2 sayesinde daha hızlı bir veri aktarım hızı sağlıyor, 

-Kartımızın desteklediği wirelless lan çift bant ve 5Ghz hızı desteklediği için uzaktan kontrol 

konusunda bizi tatmin edecektir, 
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-Raspberry pi B+ üzerinde bulunan 40 pinli headerlar ekibimiz için bağlantı noktasında büyük 

kolaylık sağlayacaktır, 

-Kart üzerindeki HDMI, DSI ekran portu + CSI kamera portu sayesinde görüntü aktarımı 

kolaylıkla sağlanacaktır. Bu video içerisinde ses de almak istersek kart üzerinde 3.5 mm ses 

giriş portu bulunmaktadır, 

-Kart üzerinde bulunan usb portu ve sd kart girişi bizlere alan ve dosya aktarımı konusunda 

yardımcı olacaktır, 

-Kartımız ağırlık olarak 40 gram civarı olduğundan dolayı aracımıza ağırlık etmeyecektir, 

-Güç olarak ise az güç ile büyük işler yapmaktadır, 

Raspberry pi 3 B+ modelini tüm bu nedenlerden dolayı seçtik. Pİ 3 B+'ın en yakın rakibi 

arduino mega'dır. Bizim arduinoyu seçmeme nedenlerimiz Başlıca şunlardır: 

-Arduino kartlarının içerisinde mikrodenetleyici varken Raspberry kartlar içerisinde 

mikroişlemciler bulunmakta. Raspberry mikroişlemcisi sayesinde adeta küçük bir bilgisayar 

işlevi görmektedir. 

-Diğer önemli farkı ise raspberry pi'nin bir işletim sistemi olmadan geliyor ve bir sd karta 

ihtiyaç var bu kötü bir şey gibi görülse de bu hafıza kartı sayesinde kartımızın hafızasını 

artırabiliyoruz fakat arduinoya baktığımızda belirli bir işlem ve hafıza sınırı bulunuyor. 

-Arduino robot kontrolü, ev sistemleri, sensörler gibi alanlarda kullanılıyor ama biz gerçek 

zamanlı bilgisayar, görüntü işleme gibi şeyler yapacağımız için Raspberry pi ilk tercihimiz 

oldu. 

-Arduino mikrodenetleyici olarak ATmega328 kullanmakta. Bu da 16 MHz saat hızı, 2KB 

RAM, 32KB Flash ve 1KB EEPROM demek. Raspberry Pi (RPi) ise 700MHz saat hızına 

sahip ARM11 mikroişlemcinin yanında 1024MB RAM sağlıyor. Bu açıdan da bakarsak 

Raspberry pi saat hızı ve ram miktarı açısından bizim için uygundur. 

 

*Robotik kol 

 

Su altı aracımızın verilen görevleri yapabilmesi için robotik kol kullanacağız. Kullanacağımız 

kolun fazla karmaşık olmaması ve kullanışlı olması lazım. Çünkü yapılacak görevleri 

hassasiyetle tamamlamalıdır. Robotik kolumuzun uzuvlarını kendimiz tasarlayıp 3d yazıcı ile 
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basacağız geriye kalan elektronik malzemeleri ise satın alıp kendimiz birleştireceğiz. Bu 

elektronik parçalar servo, motor, çark ve dişliler vs. gibi parçalardır zaten 3D yazıcıyla 

basınca bu malzemeleri birleştirmek kolay olacaktır. Ürünün özellikleri:  

-Robotik kol bir insan eline benzediği için kavrayış ve tutuşu kolaylıkla yapabilir, 

-Robotik kolumuz kol ve el kısmı olarak 2 bölümden oluşmaktadır. Kol kısmında ise insan 

kolu gibi bir dirsek olacak ve bu dirsek 360 derece dönebilecektir. El kısmı ise 180 derece 

yukarı, aşağı hareket edebilmektedir. Kavrama mekanizması ise insan elinin parmakları gibi 

olacaktır. Parmak hareketi ise hava basıncı ile sağlanacaktır. 

-Hava vakumlu olduğu için enerjiden tasarruf eder, 

-Robotik kol aracımız açısından fazla yer kaplamadığı için aracımızın manevra kabiliyeti veya 

yapısı bakımından büyük bir ayrıcalıktır. 

-Biz tasarım ve malzemeler belirlenmeden önce robotik kol değil de kepçe benzeri bir sistem 

kullanmayı planlıyorduk fakat ayrıntılı olarak düşündüğümüzde ve Görevleri biraz daha 

incelediğimizde kepçe yönteminin kavrama kapasitesi, nesneye erişim olanağı ve tasarımı 

açısından görevlere uygun olmadığı kanaatine vardık. 

-Yapacağımız robotik kolun tasarımı tamamen bize aittir ve görseller aşağıda belirtilmiştir: 
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Tasarladığımız robotik kolun farklı açıdan görünümleri bu şekildedir. 

 

*ESC modülü 

 

Aracımızın motorları için doğru akımı ayarlama veya dönüş yönünü belirlemek için ESC 

modülü kullandık. Özellikleri; 

-ESC modülü motor kontrolü için tasarlanmış bir karttır, 

-Birçok ESC modülünde BEC diye bir özellik bulunur bu özellik sayesinde bataryadan gelen 

voltajı düşürerek kumanda alıcısının beslenmesini sağlar Genellikle motor için kullanılan 

bataryaların voltajı kumanda alıcısının çalışma voltajından yüksektir. Bu yüzden alıcının zarar 

görmemesi için bu voltaj değeri BEC ile düşürülerek alıcıya ulaştırılır 

-ESCler Fırçalı ve fırçasız olmak üzere ikiye ayrılır bizim kullanacağımız motorlar fırçasız 

olduğu için fırçasız ESC kullanacağız fırçasız ESC'nin fırçalı ESC'den farkı motor bağlantısı 

2 değil de 3 kablodan oluşmasıdır. 

-ESC seçimi yaparken daha hızlı tepkime alabilmek adına 400 hz ve üstü ESC tercih 

edeceğiz. 
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-Motorların ileri geri hareketi, motor dönüş yönü, frenleme ayarı gibi birçok artı yönü vardır. 

-Ek olarak motorlara belirli zamanlarda turbo verme veya motor gönderilen akımın 

zamanlamasını değiştirerek daha fazla tork üretimi gibi yönleri de var. 

-ESC modülünün çalışma prensibi; Uzaktan kumanda vericisinden gönderilen sinyal RC 

aracın içerisindeki kumanda sisteminin alıcısına iletilir, Alıcı sinyali ESC ye gönderir ve 

motor ile ilgili komutlarımız gerçekleşir 

*T200 Thruster İtici Motor 

 

Su altı aracımızın hareketini sağlamak için T200 thruster itici motorunu kullanacağız. Bu 

motoru seçmemizin nedenleri; 

-Motorumuz fırçasız bir motordur, fırçasız motorların bize sağladığı pek çok avantaj vardır 

örneğin;  

       1) hız kontrol sabit tork ile yapılabilir, normal motorlarda hız kontrolünü sabit tork ile 

yapmak oldukça zordur fakat t200 thruster'da böyle bir zorluk olmayacaktır. Tork kontrolü 

sayesinde motor ve ekipmanlar güvendedir 

      2)Verimleri yüksektir. Bu sayede düşük güç ile yüksek verim alabiliriz 

      3)Boyutları diğer motorlara göre daha küçük, momenti ise daha yüksektir. Bizim için 

boyutunun küçük olması ve güçlü olması oldukça önemlidir çünkü aracımızın belirli boyutlar 

arasında olma zorunluluğu var  

     4)Yüksek devrilerde problemsiz çalışır, Bazı motorlar yüksek devirde çalışırsa motorun 

yanma ihtimali yüksektir fakat T200 motorda böyle bir sorun oluşmayacaktır 

     5)Çok daha uzun ömürlüdürler, 

     6)Bakıma ihtiyaç duymazlar. 

-Metal olan kısımları paslanmaz çelikten yapılmıştır, 

-su geçirmez olması, 

-Hız ve enerji noktasında oldukça verimli olması, 

-Aynı zamanda kendine ait su altına özel tasarlanmış pervaneleri bulunmaktadır. 
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*Pixhawk Otopilot Kartı 

 

Aracımızı Gerektiği durumlarda uzaktan kontrol edebilmek için drone, RC araçlar vb. 

yerlerde sıklıkla tercih edilen Pixhawk otopilot kartını tercih ettik. Özellikleri; 

-İşlemcisi bakımından bizler için yeterli olması ve Raspberry pi ile uyumlu olarak 

çalışabilmesi bizim için artı yönlerinden bir tanesidir. 

-Üzerinde bulunun 14 adet PWM çıkışı sayesinde aracımızın motorlarına giden akımı 

kolaylıkla kontrol edebiliriz. 

-Borunun üzerinde Uart I2C CAN gibi çevresel birimler bulunuyor. Bunlarla çalışan herhangi 

bir sensör, kontrol elemanı kolayca eklenebilir. 

-Modülün SD kart desteği sayesinde bilgileri kolayca depolayabiliriz. 

-Akım sensörü, Manometre vb. sensörleri desteklediğinden dolayı birçok modül üzerine 

entegre edilebilir. 

-Phyton ile kodun ana kısmına hiç bakmadan harici bir görev uygulaması yazıp derleyip 

ekleyebilme. Bu özelliği sayesinde tüm kodu inceleyip değiştirmek yerine ek olarak kodu 

yükleyebiliriz ve içinde bulunan diğer kod silinmemiş olur. 

 -Ürünü satın aldığımızda set içerisinde bulunan; Güvenlik Kilidi, Buzzer, Kasa, 4GB SD 

Kart, SD Kart Adaptörü, Led Modülü, PPM modülü, Pixhawk-I2C Bölücü Expand Modül, 

Neo-M8N GPS Modülü, Siyah GPS Tutucu, Xt60 Güç Modülü, x1Mini OSD 915 telemetri 

Alıcı Verici set, 4Pin Kablo, 5pin Kablo, USB kablo gibi parçalar donanım kısmında bize 

yardımcı olacaktır. 

-Üzerinde bulunan jiroskop ile aracın x ve y eksen hareketlerini belirlemek daha kolay 

olacaktır. Bizim ek olarak jiroskop almamıza gerek kalmadığı için bütçemize ek ücret 

yansımadı. 

Aracımızın uzaktan yönetimi için uygun kart olması dışında üzerinde bulunan ek sensörler 

sayesinde hassas bir şekilde aracımızı kontrol edebiliriz. Pixhawk, otopilot modülüne yakın 

olan modüllere baktığımızda çoğu drone yönetimi için üretilmiş olduğundan dolayı tek odak 

noktamız pixhawk olmuştur.  
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*Low Light HD USB Kamera 

 

Aracımızın su altındaki nesneleri tanımlama, Renk analizi ve bulunduğu konum ve koordinat 

bilgilerini arayüz ekranında görme gibi avantajları sayesinde verilen görevleri rahatça 

yapabilmemiz adına Low Light HD USB kamera kullandık. Bu özelliklerinin yanı sıra boyutu 

oldukça küçük olduğu için muhafaza edilmesi kolay olacaktır. Özellikleri; 

-Bu kamera su altı için tasarlandığı için düşük ışıkta bile kaliteli bir görüntü sağlamaktadır, 

-Su altına özel tasarlanmış bir lense sahiptir. Bu lens Sony'nin sensörü ile donatılmış bu 

sayede 2mp/1080p çözünürlükte bir görüntü kalitesi sağlamaktadır. 

-Yapılan testlerde 300m derinliğe kadar sağlamlığı test edilmiş ve başarıyla sonuçlanmıştır 

-kameramız yatayda 80 derece dikeyde ise 64 derecelik bir görüş alanına sahiptir. Bu değerler 

bizim için idealdir, 

-5v'luk bir enerji ile beslenmektedir. 

Rakip firmaların su altı ürünlerini incelediğimizde boyutu oldukça büyük veya istenilen 

çözünürlük ve görüş açısı sağlanamadığı için tercihimiz Low Light HD USB Kameradan yana 

oldu. 

 

*Karbon Lifli ABS  

  Bazı karbon lifli ABS örnekleri                                                                        
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Aracımızın dış tabakasını yani kapsülü karbon lifli ABS filament yardımı ile basacağız. Bu 

sayede üretim yönünden bize kolaylık sağlanacaktır. Aracımızın gövdesine ek olan 

malzemeleri istenilen boyuta ve şekilde kendimiz basabileceğiz bundan dolayı hem maddi 

olarak tasarruf edeceğiz hem de aracımızın dış tasarımı tamamen (üretimi, tasarımı vs.) bize 

ait olacaktır. 

Karbon lifli ABS özellikleri; 

-Hafif olduğu için aracımız su içerisinde daha iyi bir manevra ve hareket kabiliyetine sahip 

olacak ve batma tehlikesiyle karşılaşmayacaktır, 

-suya, darbelere, aşınmaya dayanıklıdır, 

-Sert bir yapısı olduğundan dolayı eğilme ve bükülme gibi olaylar yaşanmayacaktır, 

-3D yazıcı ile yapılacak olan tasarım istenildiği gibi boyutlandırılabilir, 

Zaten karbon lifli ABS birçok mini denizaltı, hava araçlarında kullanılmakta olup temini de 

kolaydır. 

En yakın rakip malzemelere göz attığımızda; 

- Malzemenin temini zor veya yurtdışında fazla güvenilir olmayan firmalar satıyor. Fakat 

bizim kullanacağımız malzemenin ülkemizde satışı mevcuttur, 

-Fiyatları, bizim ürünümüze kıyasla çok fazla, 

-Su altında kullanmaya müsait değil, 

-Ağırlıkları fazla, kullanımı ve şekil verilmesi zor, 

Gibi nedenlerden dolayı bizler karbon lifli ABS'yi tercih ettik. 

 

*Kamera Hareket Sistemi 

 

Kullandığımız kameranın ara ve ana yönlere dönebilmesi için kamera hareket sistemi 

kullandık bu sayede kameramız 360 derece dönüş kabiliyetine sahip olacağı için nesneleri 

daha kolay bir şekilde fark edecektir.   
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*Kablolama 

Aracımızda enerji iletimi için Fathon Slim su geçirmez kablo kullandık. Bu sayede olası 

kısadevre veya ekipmanın görebileceği zarar minimum düzeye indirilmiştir. 

* Yüzdürücü köpük 

 

Denizaltı aracımızın su yüzeyinde ve su altında dengesini sağlamak ve daha iyi bir şekilde 

yüzmesi için kullandık. Bu malzeme hidrofobiktir. Bu sayede su içerisinde kabarcıklar 

oluşturarak aracımızın yüzmesini sağlayacaktır 

 4.2.3 Üretim Yöntemleri 

*Aracın gövdesinin yapımı; 

-Denizaltı aracımızın gövdesini üretirken karbon lifli ABS filament kullandık. Araç tasarımı 

belli olduğu için 3 boyutlu tasarımı 3D yazıcıya yükledik ama aracımız tek seferde 

basılamayacak kadar büyük olduğu için birden fazla parçaya ayırıp ayrı ayrı bastık ve 

ardından oluşan parçaları birleştirdik. Zaten gövde tasarımında iç ve dışa takılacak olan 

donanımların yatağı hazır olarak basılmıştı ondan dolayı sızdırmazlık ve alan konusunda 

bizim için sorun oluşturmadı. 
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*iç kısımda bulunan parçaların birleştirilmesi; 

-İç kısımda yer alan Raspberry pi, ESC modülü, otopilot kartı ve diğer elektronik parçaları 

gerekli bağlantıları yaptıktan sonra aracımızın iç kısmına su geçirmeyecek şekilde 

yerleştirdik. Su geçirme ihtimalinden ötürü aracımızın gövdesinde hiç boşluk bırakmadık 

olası tehlikelere karşı yine de hassas malzemeleri su geçirmez bir fanus içine koyduk bu 

fanusun kablolamadan dolayı açılan deliklerini ise suya dayanıklı olan pencerelerde kullanılan 

şeffaf silikon ile doldurduk. 

*Dış donanım 

 -Aracımızın dış tarafında bulunan malzemeler kamera, itici motor, robotik kol, kamera 

hareket sistemi ve yüzdürücü köpük yer almaktadır. 

-İlk olarak kameramızı kamera hareket sistemine yerleştirip aracın ön tarafına, görüş alanı 

geniş olan yere monte ettik. Zaten kameramız suya dayanıklı olduğu için sudan izole 

etmemize gerek kalmadı. 

-Ardından aracımızın yan taraflarından bulunan itici motorlarımızın pervanelerini takıp monte 

ettik. Motorların etrafında çevresinde bulunan koruyucu çeper sayesinde motorlarımız 

emniyettedir. 

-Aracımızın üst tarafına robotik kolu alt taraflarına ise yüzdürücü köpük taktık. Biz tüm bu 

monte etme işlemlerini vidalarla, çelik nozzer ve yapıştırma yöntemini kullandık, yapıştırma 

yapmamızın amacı nozzer ve vidaların ağır olmasıdır. Bazı donanımları yapıştırma veya 

vidalama yapmadan taktık çünkü gövdeyi tasarlarken bazı parçaları hesaba katarak onlara 

uygun yuva ekledik örneğin kamera sistemi, robotik kol vs. parçaların yuvası gövdede 

tümleşik olarak bulunuyor. 

*yazılım  

 

Denizaltı aracımızı pyhton yazılım dili ile kodladık. Robotumuzun beyni olan Raspberry pi, 

pyhton yazılım dili ile mükemmel bir uyum sağlamaktadır. 

Aracımızın kodunu ekibimizde yazılım bilen arkadaşlarımız yazsa da aracın tamamını tüm 

ekip kodlamıştır. Yani yazılıma daha az hâkim olan arkadaşlarımız aracın araştırma ve 

geliştirme bölümünde yer aldığı için onların da fikri bu süreçte çok önemliydi çünkü onlar 
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aracın yapımında daha aktif rol aldığı için nerede nasıl davranılması gerektiğini daha iyi 

biliyorlardı. 

Kodları yazarken anlamadığımız, bilmediğimiz veya takıldığımız noktalarda yazılım 

konusunda uzman olan kişilerden yardım talep ettik onlar da bizleri geri çevirmeyip basit 

ipuçlarıyla engelleri aşmamıza yardımcı oldular. 

  4.2.4 Fiziksel Özellikler 

 

 

-Aracımızın eni 60 cm, boyu 75 cm, yüksekliği ise 40 cm olarak tasarlanmıştır. Bu boyutlar 

sayesinde aracımız hareket kabiliyeti, hız ve ulaşabileceği alanlar konusunda bizlere avantaj 

sağlamaktadır. 

-Aracımızın hacmi yaklaşık olarak 0.18 metreküp ‘tür. 

-Aracın ağırlığı ise yaklaşık olarak 6 kg civarındadır. Bu ağırlık fazla gibi görülse de 

aracımızın aerodinamik yapısı ve içerisinde kullanılan hava boşluları, köpük vs. 

malzemelerden dolayı su içerisinde yüksek hareket kabiliyetine sahip olmakla beraber su 

altında dengesi mükemmel bir şekilde sağlamaktadır. 

-Yüzerlilik noktasında ise aracımızın tasarımı ve içinde bulunan hava boşlukları ile yüzmesi 

bir hayli kolay olacaktır. Bir aracın yüzmesine etki eden en temel şey ağırlıktır biz de ağırlığı 

azaltmak için aracımızın gövdesinde hem suya ve kırılmaya dayanıklı hem de çok hafif olan 

karbon lifli ABS malzemesini tercih ettik. 
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5. ELEKTRONİK  TASARIM , ALGORİTMA VE YAZILIM TASARIMI 

  5.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımızın için uygun olan akım 12V 30A'dir.Bize Sahada sağlanacak olan enerjiyi regülatör 

benzeri bir sistemle aracımıza uygun olan akıma dönüştürüp kullanacağız. Aracımızda 

bulunan çoğu parça suya dayanıklıdır, dayanıklılığı olmayan malzemeler ise izole edilmiştir.    

Aracımızın iç ve dış bağlantı kablolarını özenle seçtik. Çünkü kablo aracın bir nevi 

damarlarıdır herhangi bir aşırı yüklenme veya darbeye maruz kaldığında dayanıklılığını 

koruması gerekir. Aynı zamanda aşınmaması, yırtılmaması lazım. Eğer böyle bir şey olursa 

aracımızın sonu gelmiş demektir. Çünkü elektrik kaçağı sonucu tüm devreler yanar ve bunun 

bir çözümü yoktur. Elektronik malzemelerin kablolamasında diğer bir önemli nokta ise lehim 

kalitesidir lehim de kablo gibi darbe ve yüke karşı gevşeyip kopmadan dayanıklılığını 

sürdürmelidir bunu sağlamak için lehim kalitesine ciddi önem verdik. Aracımızın Elektronik 

bağlantı çizimi aşağıdadır: 

 

 

Aracımızın Final tasarımını seçmemizin aslında birçok sebebi var, Birkaç tanesinden 

bahsedecek olursak; 
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1-Ergonomik tasarımı sayesinde daha hassas bir şekilde hareket edebilir, yüzerlilik konusunda 

taban ve ön tasarımına hâkim olan geometrisi sayesinde bir balık misali su içerisinde hareket 

edecektir. 

2-Yan taraflara konumlanmış olan 2 adet itici motorlar sayesinde hem daha az enerji 

kullanılacak hem de maddi olarak tasarruf sağlanmış olacaktır. Bu pervanelerin konumu 

sayesinde sağa sola dönüşler bir hayli kolay olacaktır. 

3-Aracımızın gövdesinde elektronik ve mekanik parçaları takabileceğimiz birçok yer vardır. 

Bir sınırlandırma söz konusu değildir. 

4-Üst tarafında kullanılan robotik kolun konumu sayesinde kolun birçok noktaya ulaşımı 

elverişlidir. 

Bu gibi nedenlerden ötürü bu tasarımı seçtik. 

Şimdi son tasarıma karar verene kadar çizilmiş olan tasarımları ve neden seçilmediğini 

inceleyelim: 

     Tasarım 1: 

 

 

İlk tasarımımız bu şekildeydi fakat dış gövdesinde cam veya plastik kapsül bulunacağı için dış 

donanımları takmaya yer kalmayacaktı, çok fazla motor ve malzeme kullanımından dolayı 

ağırlığı biraz fazla olacak ve yüzerlilik noktasında sıkıntı yaratacaktı, silindirik olmasından   

dolayı batmaya yatkın bir yapısı vardı bu gibi sebeplerden dolayı ilk tasarımı seçmeyip ikinci 

bir tasarım oluşturduk. 
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     Tasarım 2: 

 

 

2. tasarımımızı çizip değerlendirme yaptıktan sonra bazı negatif yönleri olduğunu fark ettik. 

Örneğin; Aracın ön tasarımı düz olduğunda dolayı su içerisinde ilerlerken suya karşı bir 

zorluk gösterecek. Bundan dolayı hem yavaş ilerleyecek hem de daha fazla enerji 

kullanacaktı, Aracın yapısı darbelere karşı fazla dayanıklı değil. Herhangi bir yere kazara 

çarpma durumunda dış yüzeyi kapalı olmadığı için hemen iç mekanizmalar hasar alacaktı. 

Sonrasında 3. bir çizim yaptık, 

   Tasarım 3: 
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3. tasarım diğer 2 tasarımdaki eksik yönlere dikkat edilerek tasarlanmış ve diğer 

tasarımlardaki eksiklikler kapatılmaya çalışılmıştır. Tabi bu tasarımın da eksiklikleri var 

mesela sivri köşelerinin bulunması ama bu sivrilikler yumuşatılıp kapatılabilir. 

En son çizilen tasarımın eksikliklerinden ziyade artı yönleri çok daha fazla olduğu için 3. 

tasarımı kullanmaya karar verdik. 

Kullanılan malzemeler: 

Raspberry pi 3B+=                          

 

Robotumuzun beyni olan Raspberry pi neredeyse biz kullanalım diye üretilmiş gibi çünkü 

hem boyutu küçük hem de bir bilgisayar ne yapabiliyorsa gerekli kodlamalar sonucunda 

Raspberry pi de aynısını yapabilmektedir. Aynı zamanda üzerinde bulunan güç ve bilgi giriş 

çıkış portları oldukça bol. 

ESC modülü= 

 

Bu modül birçok RC araç, drone, helikopter kısacası içerisinde motor bulunan akıllı araçlarda 

kullanılmaktadır. Kullanım amacı ise motorlara giden akımı kontrol ederek hem motorun 

güvenliğini sağlıyor hem de hızını ayarlamamıza yardımcı oluyor. 

İtici motorlar= 

 

Aracımızın hareket edebilmesi için olmazsa olmaz olan şeylerden bir tanesi de motorlardır. 

Biz de 2 adet T200 Thruster itici motor kullanarak bu ihtiyacımızı giderdik. 
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Pixhawk Otopilot kartı= 

 

Aracımızın uzaktan kontrolünü sağlamak için tercih ettik. Pixhawk kartı birçok otonom araçta 

kullanılmaktadır bunun sebebi ise maliyetinin daha ucuz olması ve bize birçok özellik 

sunmasıdır. 

Kamera= 

 

Aracımızın su altında çevredeki nesneleri algılaması ve görevleri yaparken hataları en aza 

indirmek için Low Light HD USB kamera kullandık. Bu kamerayı seçmemizin amacı 

kameramız su altında çalışmak için özel tasarlandığı için su altında bile daha kaliteli görüntü 

sunmaktadır. 

Ayrıca kendi üretimimiz olan robotik kol da aracımızda bulunmaktadır. 

NOT: Kullandığımız elektronik malzemeler kısaca bu şekildedir ayrıntılı olarak bilgi sahibi 

olmak için 4.2.2 malzemeler bölümüne göz atabilirsiniz.  

 5.2 Algoritma Tasarım Süreci  

Sisteme ilk güç geldiği zaman aracımızın ilk işi araca yerleştirdiğimiz Low- Light HD USB 

Kamera (hem kamera hem de yön bulma sensörü) yardımıyla o anki konumunu (ilk 

konumunu) tespit edecektir. Konumu tespit edilen araç Low- Light HD USB Kamera 

sayesinde o anki çevresini ve çevresinde bulunan nesneleri dış arayüze bağlı monitöre 

aktararak bizlere çevre hakkında bilgi verecektir. Ayrıca kamera hareket sistemi ile 

kameramızı her eksende rahatlıkla oynatabileceğimiz için su altını monitörde istediğimiz gibi 

göreceğiz ve bir sorunla karşılaşırsak hemen müdahale edebileceğiz.  Sonraki işlemler 

belirlemiş olduğumuz ilk konum sayesinde kolay hale gelecektir. Belirlenen ilk konumdan 

diğer konuma geçişleri araç kendisi otomatik bir şekilde yapacaktır fakat biz dış arayüze de 

her ihtimali karşılamak için değerlerin girilebileceği ve bizim de arayüzden müdahale 

edebileceğimiz bir alan olduğu için sorunlara oradan karşılık vereceğiz. Dış arayüze girilen 

değerleri, tanımlatacak olan Raspberry Pi araca komutları Pixhawk yardımıyla iletecektir. 

Aracımız istenilen konuma gidebilmek için gerekli işlemleri hesaplayıp Raspberry Pi ile 

bilgi alışverişi dahilinde ESC ’lerin kontrolü altında motorlara ileti gönderecektir ve araç 
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harekete geçecektir. Bu işlemler genel olarak tüm süreçte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Ayrıca manipülatör kolu kullanırken Low- Light HD USB Kamera yardımıyla 

gözlemleyebildiğimiz çevreyi rahatlıkla algılama imkânımız olduğu için kullanmakta pek de 

sıkıntı çekmeyeceğiz.   

 

 

Karşımıza çıkabilecek herhangi sorunlarda çeşitli çözümler de düşündük. Mesela buna örnek 

olarak: Havuzdan gelen herhangi bir dalga cihazımızı farklı konumlara öteleyecek. Buna 

çözüm olarak cihaz kendi ana konumu ile en son konumu arasındaki mesafeyi ölçerek 

otomatik olarak bir rota belirleyecek ve kendisini yeniden eski konumuna götürebilecektir. Bu 

ve buna benzer daha birçok soruna karşı da çözüm fikirlerimiz bulunmaktadır. 

5.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım aşamasında ilk olarak yaptığımız iş, algoritma aşamasındaki düşündüğümüz 

kurguları, olayları, olayların çalışma prensiplerini vb. işleri rahatça kodlayabileceğimiz hem 

kolay hem de kullanışlı, bize her açıdan kolaylık sağlayacak bir yazılım dili bulmaktı. 

Bilindiği üzere yapmaya çalıştığımız projeyi yazarken destekleyen ve kolaylıklar sunan 

birçok yazılım dili mevcut. Bunlara örnek vermek gerekirse C++, C#, Pyhton, Java vb. diller 

bunların arasına girebilir. Biz, en kullanışlı ve en rahat dil olarak Pyhton yazılım dilini seçtik. 

Daha sonra kullanacağımız yazılım dilinin özelliklerini, kullanımını, hazır kütüphanelerini ve 

bize kolaylık getirebilecek diğer çeşitli yönlerini araştırdık ve inceledik. Bu işlemler 

sonrasında ise yazılım kısmında gerekli olan bilgileri aramızda topladık ve birkaç istişareden 

sonra yapılması ve yazılması gereken kodlama işlemlerini öğrenip uygulama kısmına geçiş 
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yapmış bulunduk. Yazımına başlamış olduğumuz ve devam ettirdiğimiz yazılım ve kodlama 

işlemleri bizim, aracı tam otomatik yani otonom bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. Bunu 

biraz daha açmak gerekirse ilk olarak motora güç gelecek ve yazdığımız kodlar devreye 

girecektir. Araca güç geldikten sonra araçtaki kamera sistemini, ESCleri, Pixhawk’ ı, 

Raspberry Pi’ yi, motorları, manipülatör kolu ve diğer elektriksel sistemleri açıp devreye 

sokacaktır. Daha sonra yazmış olduğumuz kodlar devreye girerek Raspberry Pi ile Pixhawk 

arasındaki bilgi alışverişini, Pixhawk ile ESC’ler arasındaki bilgi alışverişini devreye 

sokacaktır. Bunların dışında kodlamalar sayesinde ESC’ler motorlara ne kadar güç vereceğini 

algılayarak motorları çalıştıracaktır. Low- Light HD USB Kamerasından gelen görüntüleri 

ana bilgisayara gönderip işledikten sonra tekrar Raspberry Pi ve Pixhawk aracılığıyla 

gerekli hamleleri ön görüp kritik kararlara da cevap verecektir.  

Ayrıca aracın yapacağı görevlerden bir tanesini anlatarak bunu örneklendirebiliriz. 

 Engel geçiş görevi: Bu görevde aracımız ilk başlatıldığı andan itibaren etrafındaki tüm 

engelleri, suyun basıncını, dalganın kendisine uyguladığı kuvveti yani akla gelebilecek her 

şeyi görüntü sensörü, hareket sensörü, basınç sensörü ve yazmış olduğumuz kodlar sayesinde 

bir algı çerçevesinde toplayarak konumlandırılmış çemberlerin içinden hızını ayarlayarak ve 

oluşabilecek herhangi bir sorunu hesaba katarak geçmeye çalışacaktır.  

Bu ve bunun gibi diğer görevler de aynı şekilde tam otomatik olarak yapılmaya planlanmış ve 

ayarlanmıştır. 

 

6.DIŞ ARAYÜZLER 

Dış arayüz aşamasında seçebileceğimiz 2 tane yol vardır. Bu yollardan birincisi kendi 

arayüzümüzü oluşturmak, yani zahmetli ve zor olanı. Bir diğer ikinci yol ise hazır 

Qgroundcontrol programını kullanarak ArduSub arayüzüne erişmek. İlk yolu seçmek yoğun 

bilgi gereksinimi ve aşırı derecede kodlama bilmek istiyor. Ayrıca arayüze kullanışlı olması 

için eklenen her bir kısa yolun tekrar tekrar denenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra sonradan 

eklenen kısa yolların bir önceki kısa yollarla birbirlerini engellememesi gerekiyor. Tabi ki bu 

da uzun emekler ve uzun zamanlar isteyen bir iş. Bizde olabildiğince zamandan tasarruf 

edebilmek için ve zaten bize gerekli olan tüm işlemlere kolaylıkla imkân sunan 

QGroundcontrol programının ArduSub ara yüzünü kullanmayı tercih ediyoruz. 
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Derinlik:  

Aracın o anki derinliğini anbean ekrana yansıtacaktır. Derinlik ile ilgili bir problem olduğu 

zaman bu arayüz sayesinde fark edilecektir ve gerekli müdahaleler yapılacaktır. 

 

 

ArduSub: 

 Kullanmış olduğumuz QGroundControl programının arayüzü. 

 

 

GPS ve Kamera Görüntüsü: 

Aracımıza taktığımız Low- Light HD USB Kamera (hem yön bulma sensörü hem de 

kamera) sayesinde yön bulma sensörünün nitekim GPS özelliği sayesinde aracın konumunu 
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öğrenebiliyoruz. Kamera sayesinde ise aracın nerede olduğunu, etrafında nelerin olduğunu, 

hangi engellerin bulunduğunu görebiliyoruz. 

 

 

İvme Ölçer ve Pusula: 

İvme Ölçer adından da anlaşıldığı üzere aracın ivmesini ölçmeye yarayacaktır ve bu sayede 

aracın hızını öğrenmemizi sağlayacaktır. Ayrıca pusula bize aracın hangi yönlerde ilerlediğini 

gösterecektir. Aracın yönünde bir problem olursa pusula sayesinde anlaşılacak ve yapılması 

gereken düzeltmeler uygulanacaktır 

 

 

7. GÜVENLİK 

Genel Güvenlik Önlemleri: 

-Deniz altının su almaması için parçalar oldukça sıkı lehim yapılıp birleştirilecektir bunun 

yanında tamamen su almaması için parçaların birleşme noktalarına sıvı conta ilave edilecektir. 

-Aracın haraketlini sağlayan motorlarımızın pervanelerinin keskin olmaması için nozul içerine 

yerleştireceğiz. Bunun sebebi keskin uçların öncelikle denizaltının kendisine zarar 

vermemekle beraber tamamen her şeyi güven altına almaktır. 

 -Denizaltının üzerindeki kayıt amaçlı kamera denizaltına iyice sabitlenmesi gerekmektedir 

bundan dolayı kamerayı yerleştireceğimiz bölgeye kamerayı tam oturtup birleşme noktası hiç 

hareket etmeyecek şekilde tasarlayacağız. Aksi taktirde sürüş aşamasında kameranın yarışma 

havuzuna düşmesi sıkıntı çıkarabilir. 

-Araca ve kontrol ünitesine olan elektriksel bağlantıları gergin olması için yarışma boyunca 

ne kadar yol harcanacağı test aşamalarına belirlenip hesaplanan kablo boyutundan 3 4 karış 

kadar fazla kablo kullanılmalıdır. 

-Kablolar tam olarak gergin olup ani manevralarda kablonun esnemesi gerekmektedir. Bunu 

sağlamak içinde kablo kısımları denizaltı hareket ettikçe içinden çıkacak şekilde 

tasarlanmıştır. 
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Denizaltının üzerindeki elektrikli aksamların hepsi suya karşı izolasyonunun yapılmış olması 

gerek. Aksi taktirde herhangi bir elektrik akımında deniz altı ciddi bir zarar görebilir. 

 

İzolasyonun yapılması için Denizaltımızın kontrol istasyonu ile iletişimini sağlayan kabloların 

yalıtımının yapılması gereklidir. Eğer yapılmazsa kabloların içinin suyla teması durumda 

kablolar zarar görür ve hem kontrol paneli hem denizaltı ciddi bir şekilde zarar görür. 

-Denizaltının kablo ile güç kontrol paneli için uygun şekilde bir sigorta bulunması gereklidir. 

-Denizaltında bir anda oluşabilecek teknik bir arıza sonucu anına müdahalede edilebilmesi 

için denizaltının bütün gücünü anında kesecek bir buton olmalıdır. Buton denizaltına doğru 

entegre edilmelidir eğer teknik bir arıza oluştuğu durumda deniz altının bütün elektrik akımı 

anında kesilmez ise denizaltı ciddi bir sıkıntı yaşar.  

-Denizaltının bütün gücünü anında kesecek buton güç kontrol panelinin anında müdahale 

edilebilecek kolay ulaşılabilecek bir yerde olmalıdır. Butonun denizaltı ile bağlantısı ise direk 

denizaltını değil denizaltıya giden gücünü kesecek şekilde tasarlanmıştır. 

-Denizaltının parçalarını birleştirirken denizaltının parçalarının herhangi bir kısmı keskin 

kalmamalıdır. Keskin kaldığı taktirde güç kontrol paneliyle olan kabloyu keserek ciddi 

zararlar verebilir. Bu konu üzerine hassas yoğunlaşmak gerekmektedir. Bu konuyla ilgilenen 

kişinin yarışma anına kadar denizaltının her kısmını kontrol edip keskin bir yeri 

kalmadığından kesin olarak emin olmak zorundadır. 

Yapım Aşamasında güvenlik: 

-Delici ve kesici aletlerle şaka yapılmamalı sadece bu işten görevli olan kişi değil herkesin 

delici kesici aletlerle şaka yapan kişileri uyarması gerekmektedir. 

-Denizaltı yapılırken çalışan herkesin gözlük ve eldiven takması gerekmektedir takmayan 

kişilerde çalışma esnasında ciddi yaralanmalar olabilir. 

-Çalışmayı yapacağımız atölyemizde kesinlikle bir ilkyardım seti olmalıdır. Herhangi bir 

çıkacak yaralanmada ilk müdahalenin yapılması gerekmektedir. 

-Aynı şekilde atölyemizde oluşabilecek ufak veyahut orta büyüklükte yangınlar için bir 

yangın söndürme tüpü konulması gerekmektedir. 
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-Herhangi bir yangının veyahut herhangi bir yangının çıkmaması içinse herkesin özenli ve 

disiplinli davranması gerekmektedir. 

-çalışma atölyesinde her çalışanın düzenli bir görevi olmalıdır aksi taktirde karışıklıklara yol 

açar ve akabinde bu denizaltının gidişatını etkileyebilir 

-Denizaltı yapıldıktan sonra yarışma alanındaki havuza benzer bir alanda sıkça test yapılıp 

hataların bulunması gerekmektedir. 

-Test aşamasındaki hatalara çözüm üretilip hataları kusursuz hale getirmemiz gerekmektedir 

-Atölyede denizaltı için çalışma yaparken elektrikli aksamlara ve delici kesici aletlere oldukça 

dikkat edilmesi gerekir ve her ihtimale karşı elektriksel aksamlara ve delici kesici aletlere 

birinin göz kulak olması gerekmektedir. 

-Çalışma bittikten sonra herhangi bir aletin veya herhangi bir elektriksel aletin prizde 

unutulmaması gerekir gene bunun içinde çalışanlardan birinin görevli olması gerekmektedir. 

-Atölyeye tehlikeli olan aletleri kullanmayı bilmeyen veya onları kullanmaya çalışacak 

ekipten olmayan bir kişi atölyeye girmemelidir. Girmesi halinde kendinde kalıcı bir 

yaralanmaya yol açabilir. 

-Herkes kendine verilen görevi yapmakta olup başkalarının görevine görev sahibi izni 

olmadan müdahalede bulunmamalıdır. 

-Denizaltı çok fazla kes test aşamasından geçeceği için test aşamasında bile denizaltının suya 

uygun mu diye kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Olası Bir Kaza Anında Alınacak Güvenlik Önlemleri: 

-Denizaltını havuzda defalarca teste tabii tutacağımızdan dolayı bu testlerden herhangi birinde 

denizaltındaki ufak bir elektrik kaçağı havuzda bulunan canlıların hayatını riske sokar. 

Bundan dolayı test yapılırken havuzda herhangi bir kimse bulunmamalıdır. 

-Denizaltı yapılamadan önce test aşamasında ne gibi sorunlar çıkarabileceği zaten 

görülmektedir bunun yanında test aşamasında görülmeyen ve çıkması muhtemel sorunlar 

tahmin edilip o soruna göre çeşitli önlemler alınması gerekmektedir. 

-Denizaltını yapan ekip üyeleri olası kaza durumlarında nasıl önlem alınacağını öğrenip 

herhangi bir paniğe yol açmadan sorunu çözmelilerdir. 

-Denizaltından çıkacak olan herhangi bir elektrik kaçağını önlemek maksadıyla denizaltındaki 

açıkta olan kabloları su geçirmez hale getirmemiz gerekmektedir. 

-Bunun yanında yine herhangi bir elektrik akımı olmaması için robotun içindeki mekanik 

parçalar oldukça iyi kapanmalıdır aksi taktirde suyla teması söz konusu olursa hem denizaltı 

hem elektrik akımı olmasından dolayı havuz içindeki diğer denizaltılar veyahut canlılar zarar 

görür. 
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Sürüş Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri: 

-Denizaltının sürüşü kısmında havuzda yetkili kişi haricinde kimsenin bulunmaması 

gerekmektedir. 

-Denizaltının sürüşü gerçekleştirilecek olan havuzun kenarına veyahut yakınına herhangi bir 

elektriksel alet getirilmemelidir. Bunun sebebi elektriksel aletin havuza teması olması 

durumunda ciddi sorunlara yol açmasıdır. 

-Denizaltıyı süren kişinin her ne kadar hataları biliyor olsa da sürüş esnasında bu hataları fark 

edebilmesi için bu konuya sürüş esnasında ayrıca bir özen göstermelidir. 

-Denizaltıyı süren kişinin tek odağı denizaltı olmalıdır. Havuzun içinde veyahut havuzun 

dışındaki herhangi bir şey denizaltıyı süren kişinin dikkatini dağıtmamalıdır. 

Güvenlik ile İlgili İşaretlerimiz: 
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GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ 

Başlık Kontrol Listesi Yapıldı Yapılmadı Sorumlu 

Kişi 

Genel Kesici, delici aletler olması gereken 

kutuda mı? 

  Ali Geçer 

Genel Çalışma alanında herhangi bir sıvı 

içecek veya yemek getirildi mi? 

  Ali Geçer 

Genel Çalışma anında herkes gözlük ve 

eldiven taktı mı? 

  Caner 

Karaca 

Genel Prizde unutulmuş kablo var mı?   Enes 

Altıntuğ 

Genel İş bittikten sonra çalışma alanı 

temizlendi mi? 

  Caner 

Karaca 

Genel Robot havuzda test edildikten sonra 

tekrardan çalışma alanına getirildi mi? 

  Ömer Faruk 

Güdümen 

Genel Robota dolanmış kablo var mı?   Ömer Faruk 

Güdümen 

Elektronik Herkes elektriği kesmek için basılması 

gereken düğmenin yerini biliyor mu? 

  Murat Tiken 

Elektronik Elektriği kesmek için kullanılan 

düğme kolay yerde mi? 

  Murat Tiken 

Elektronik İş bittikten sonra tüm sensörler 

kapatıldı mı? 

  Ali Geçer 

Elektronik Açıkta duran veya aşınmış kablo var 

mı? 

  Ali Geçer 

Elektronik Gereğinden az veya fazla güç 

kullanılıyor mu? 

  Ali Geçer 

Elektronik Tüm kablolar doğru yerlere mi bağlı?   Murat Tiken 

Mekanik Tüm parçaların bakımı yapıldı mı?   Caner 

Karaca 

Mekanik Robotu test ederken etrafta canlı var 

mı? 

  Ali Geçer 

Mekanik Paslanmış, kırılmış veya yanlış yere 

takılmış parça var mı? 

  Enes 

Altıntuğ 

Mekanik Tüm vidalar yeteri kadar sıkılmış mı? 

Gevşemiş vida veya somun var mı? 

  Ali Geçer 

Yazılım Alıcı- verici arasındaki tüm bağlantılar 

sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu? Eksik 

yada yanlış yere giden sinyal var mı? 

  Murat Tiken 

Yazılım Arayüz en iyi şekilde bilgi ve görüntü 

sağlıyor mu? 

  Enes 

Altıntuğ 

Halkla 

İlişkiler 

Sponsor için görüşülmesi gereken 

firma ayarlandı mı? 

  Murat Tiken 

Halkla 

İlişkiler 

Hataların düzeltilmesi için test 

alanında fotoğraf ve video çekildi mi? 

  Ömer Faruk 

Güdümen 

Halkla 

İlişkiler 

Bütçe de bir artış veya azalma oldu 

mu, olduysa bütçe güncellendi mi? 

  Murat Tiken 

 



 
34 

 

8.TEST 

Tüm Türkiye’yi saran Korona virüs vakalarından dolayı yapamadığımız test aşaması ile ilgili 

bizden ilerde yapacağımız testin ekipman ve planlanan süreçleri ilgili bilgi verilmemiz 

istendi. 

Öncelikle test ortamı için elimizden geldiği kadar sanki Teknofest’in yarışma ortamına ne 

kadar benzer bir ortam yapmayı planlıyoruz. 

Testimizi yaparken aracımızda bulunan kameradan ayrı kullanacağımız havuza kameralar 

yerleştirip aracın hareketlerini izleyip olası bir durumda anında müdahale edeceğiz veyahut 

aracımızın yanlış bir hareketine anında çözüm üreteceğiz. 

Bunun yanı sıra aracın yazılımında kullandığımız asıl kodları test etmekle kalmayıp ayrıca 

yazdığımız yedek kodları da test edip başka bir teste ihtiyacımız olup olmadığını anlayıp eğer 

gerek ise yeni bir test yapma girişiminde bulunacağız. 

9. TECRÜBE 

1- Öncelikle aracımızın tasarımında başlangıcında yaşadığımız sorun; 

Aracımızın tasarımını, 3D çizimini yaparken yeterli bilgiye sahip değildik ama en kısa sürede 

öğrenip takım üyelerimizle istişare içinde bulunup üyelerimizin tasarım fikirlerini alıp pek 

çok çizim yaptık ve en sonunda birinde karara vardık. 

2- Üretim aşamasında yaşadığımız sorunlar; 

2.1-Aracımızın (robotumuzun) beyni olan Rasberry Pi’nin en iyi uyum sağladığı Pyhton 

yazılım dilini çok iyi bilmememiz. Bunun üstesinden gelirken ise bu dili detaylı bir şekilde 

öğrenmek için online kurslarına katıldık ve öğrendik. 

Yazılıma hâkim olmayan arkadaşlarımızı bu konuda uzman olan kişilere yönlendirdik ve bilgi 

alışverişinde bulunduk. 

 Kodları yazarken bilmediğimiz takıldığımız yerleri ise gerek online platformlardan yardım 

alarak gerek bu konuda bilgili olan kişilerden yardım alarak hallettik. 

2.2-Robotik Kola takılan parçaların ağır gelmesi sonucu robotik kol kırılabilir veya yerinden 

çıkabilir. Bizler ise hemen yedekte beklettiğimiz kolu takıp kolun kırılmasına sebep olan 

ağırlığı azaltıp devam edeceğiz. 

2.3-Gövdeyi yaparken ne kullanacağımız hakkında fazla bir bilgimiz olmadığından dolayı 

gövdede kullanacağımız malzemeler araştırmasına detaylı bir şekilde giriş yaptık ve en 

dayanıklı, iyi, kullanışlı malzemede karara vardık. 

2.4-Gövdemizde olası yanlış vidalama vb. sorunlarla karşılaşmamak için aracı 3D yazıcıda 

basarken gövdeye yerleşmesi gereken malzemeleri yuvalı bir şekilde tasarladık ve olası su 

sızınıntısını en aza indirdik. 

2.5-Pixhawk modülünün üzerine takılı olan bir kartın (jiro, basınç …) yük altında kalıp yanlış 

bilgi iletmesi ve görevi yerine getirememesi veyahut su sızıntısı olması:  

Yaşayabileceğimiz bu sorunu engellemek için Pixhawk modülünü bir kapsül vb. bir şeye 

koyup yaşanılacak herhangi bir sorunu engelledik. 
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3-Test aşamasında dünya genelinde olan bir virüsten dolayı testimizi yapamadık ama test 

aşamasında öngördüğümüz, yaşanabilecek olası sorunları ve nasıl çözüm bulacağımızı sizlerle 

paylaşacağız; 

3.1- Öncelikle basit bir hatadan başlayalım Raspberry Pi de yazılan kod hata verebilir ama biz 

bunu yeterince bilgiye sahip olduğumuz için çok hızlı ve basit bir şekilde çözeceğiz. 

3.2- Olası bir su sızıntısı: 

Biz su sızıntısı olma ihtimalini çok çok düşük görüyoruz. Bu şekilde değerlendirme sebebimiz 

ise aracımızın gövdesinde hiç boşluk olmaması ve dış donanımsal malzemelerimizi yuvalı bir 

şekilde yerleştirmemiz. 

3.3- Robotik kolun yazdığımız koddaki hareketi yapmaması: 

Hemen robotik kolun bağlantısını kontrol edip kodu tekrar deneyeceğiz. Hala o kod 

çalışmıyor ise yazdığımız yedek kodu kullanıp sorunu çözeceğiz. 

3.4- ESC bağlantısının kopması: 

Hızlı bir şekilde ESC bağlantılarını ve kablolarını tekrar kontrol edip, kısa devreye veya 

kopmaya müsait olmayacak şekilde takacağız. Eğer sorun çözülmeyecek şekilde ise yedek de 

bulundurduğumuz ESC bağlantılarını kullanacağız. 

10. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

    10.1 Zaman 

GÖREV ADI SÜREÇ 

BAŞLANGIÇ 

ZAMANI 

TAHMİNİ BİTİŞ 

ZAMANI 

GÖREV DAĞILIMI TAMAMLANDI 26.02.2020 1.03.2020 

YARIŞMA ANALİZİ TAMAMLANDI 3.03.2020 5.03.2020 

ARAÇ TASARIMI TAMAMLANDI 6.03.2020 14.03.2020 

MALZEME LİSTESİ 

OLUŞTURMA TAMAMLANDI 6.03.2020 10.03.2020 

ELEKTRONİK ŞEMA 

ÇİZİLİMİ TAMAMLANDI 13.03.2020 18.03.2020 

YAZILIM ALGORİTMASI TAMAMLANDI 15.03.2020 20.03.2020 

3D YAZICI 

TASARIMLARININ 

YAPILMASI TAMAMLANDI 25.04.2020 28.04.2020 

BASKILARIN YAPILMASI BEKLENİYOR 2.06.2020 1.07.2020 

ROBOTUN ÇİZİMİ TAMAMLANDI 3.05.2020 6.05.2020 

SİMÜLASYON ORTAMI 

TESTİ TAMAMLANDI 7.05.2020 20.05.2020 

SPONSOR BULMA BEKLENİYOR 2.06.2020 1.07.2020 

PARÇALARIN ALINMASI BEKLENİYOR 2.07.2020 4.07.2020 

PARÇALARIN 

ÜRETİLMESİ BEKLENİYOR 5.07.2020 9.07.2020 

PARÇALARIN 

MONTAJLAMASI BEKLENİYOR 11.07.2020 22.07.2020 
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TEST ETME BEKLENİYOR 23.07.2020 25.07.2020 

HATA DÜZELTMELERİ BEKLENİYOR 26.07.2020 1.08.2020 

KRİTİK TASARIM RAPORU TAMAMLANDI 1.05.2020 1.06.2020 

HAREKET KABİLİYETİ 

VİDEOSU BEKLENİYOR 5.08.2020 10.08.2020 

Tablo 1:Zaman tablosu 

Tabloda belirtildiği gibi görev dağılımı yarışma analizi araç tasarımı malzeme seçimi yazılım 

çizim simulasyon testi gibi yapılabilecek işler yapılmıştır fakat araç üretiminden sonra 

yapılabilecek işler beklenmektedir çünkü aracımız hala üretilmemiş ve gerekli testler 

yapılamamıştır.Parçaların alınması,sponsor bulma gibi görevler ise kritik tasarım raporunun 

ardından yapmayı planlıyoruz. 

 

  10.2 Bütçe 
MALZEME ADI FİYAT ADET TOPLAM 

Raspberry Pi 3 B+ 335 1 335 

T200 THRUSTER MOTOR 820 2 1640 

PİXHAWK OTOPİLOT KARTI 1000 1 1000 

ESC MODÜL 182 2 364 

LOW-LİGHT HD USB CAMERA 680 1 680 

KARBON LİFLİ ABS  100 5 500 

FATHOM KABLO  1300 1 1300 

PENETRATOR ANAHTARI 90 2 180 

KAMERA HAREKET SİSTEMİ 263 1 263 

SERVO MOTOR 85 1 85 

SU GEÇİRMEZ MUHAFAZA  580 1 580 

EL TİPİ VAKUM POMPASI 230 1 230 

KABLO TUTUCU 36 3 108 

THRUSTER KABLO 55 2 110 

8 MM KABLO TUTUCU 35 5 175 

300 METRE BASINÇ SENSÖRÜ 500 1 500 

SICAKLIK SENSÖRÜ 410 1 410 

YÜZDÜRÜCÜ KÖPÜK  10 10 100 

SARF MALZEMELERİ   1200 

SERVO MOTOR 40 4 160 

TOPLAM   9.920 

Tablo 2:Malzeme listesi ve maliyet tutarı 

Projemizde 21'i aşkın malzeme kullanılacak olup bu malzemeler yaklaşık olarak 9.920 lira 

tutmaktadır. Araştırmalarımız sonucu seçtiğimiz malzemeler su altında kullanılmaya uygun 

daha hassas ve özel üretimdir. Aracımızın maliyeti tablo 2 de belirtildiği şekilde 

hesaplanmıştır. 
Yukarıdaki malzemelere KDV ve tüm vergiler dahildir. Ancak yurtdışından sipariş edilmesi 

muhtemel olan ürünler olduğunda gümrük vergisi olduğu için fiyatlarda artış olabilir 
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  10.3 Risk 

RİSK YÖNETİM FİLOZOFİSİ 

Takım olarak kendimize ilke edindiğimiz için herhangi bir öngöremediğimiz risklerin bize 

oluşturacağı sorunlara karşı hep birlikte sakin ve metanetli davranıp en verimli çözüm 

yollarını tartışıp en mantıklı en akıllıca çözümü bulup yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. 

RİSK YÖNETİMİ NEDİR VE ÖNEMİ? 

Risk yönetimi herhangi bir çalışma veyahut projenin yaptığı işlevler sırasında karşılarına 

çıkabilecek riskleri önceden belirleyip dikkatli bir şekilde tanımlayıp ayrıntılarına ayırarak 

değerlendirmesini yapıp oluşabilecek bu riski minimumun seviyeye düşürecek veya tam 

ortadan kaldıracak önlemlerin alınması durumudur. Ayrıca risk yönetimi oluşabilecek sürpriz 

engellerin tespit edilmesini kayıplarının en aza indirilmeyi hızlı ve güçlü karar almayı 

amaçlar. 

RİSK YÖNETİMİNİN BİZE FAYDALARI 

Risk yönetiminin faydalarını sayacak olur isek ilk maddeye zaman kazandırmasını yazmamız 

gerekir. Çünkü oluşabilecek herhangi bir engele hazır olup onu çözerken tereddütte kalmayıp 

ilerlememize en hızlı şekilde devam edeceğimizi biliyoruz. 

SENARYO 1 

Robotumuzu test eder iken aracımızın içine herhangi bir su sızıntısı oldu ve sudan 

koruduğumuz bir parçamızın su ile teması oldu, kullanılmaz hale geldi ne yapmalıyız? 

Her ne kadar bu olayın yaşanma ihtimali çok düşük olsa da yine değerlendirmeye almak 

zorundayız. Öncelikle nerdeyse çoğu parçamızın yedeğini bulundurduğumuz için işlevsiz hale 

gelen parçanın yedeği var ise yedeğini kullanıp devam ederiz. Diyelim ki yedeği yok bu 

durumda ise takım üyelerimiz ile konuşup parçanın yenisini tasarlayıp üretebiliriz. Bu durumu 

çözdükten sonra su sızıntısının nedenini bulup onu da herhangi bir kaplama yöntemi ile 

halledip yolumuza devam ederiz. 

SENARYO 2 

Ekip arkadaşlarımızdan birinin başına gelebilecek herhangi bir sağlık sorunu ve kendi görevi 

olan alanda bize yardımcı olamaması durumunda ne yaparız? 

Öncelikle ekibinde bulunan herkesin kendi alanının dışında da çalışabilecek kapasitede 

olduğunu bildiğimiz için bu sorunla ilgili fazla zorluk çekmeyiz. Ama yine de rahatsızlanan 

arkadaşımızdan gerekli bilgileri alıp her şeyi tüm detaylarına kadar öğrenip yazılı olarak 

yaptığı çalışmalardan faydalanıp yolumuza devam ederiz. 
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SENARYO 3 

Robotumuzun görev esnasında motorunun yanması, kablolama hasarı gibi bir sorun ile 

karşılaşırsak ne yaparız? 

Eğer kablolama tarafında bir sıkıntı olursa diğer motor ile aracımızı kıyıya çekip hemen 

kabloları onarabiliriz bu işlem çok kısa sürer çünkü motorlarımız aracın dışında ve açıkta 

olduğu için işlem esnasında başka bir parçaya dokunmadan halledebiliriz. 

Eğer motorumuz yanarsa ve yanımızda yedek bir motor yoksa aracımız acil durum moduna 

geçecek ve ardından kıyıya yanaşacak biz de aracın diğer motorunu bozuk olan motora 

kasnak ile bağlayıp iki motorun pervanesini de tek bir motor ile döndürmüş olacağız. 

11. ÖZGÜNLÜK 

Raspberry Pi de kullanacağımız kodlar kullandığımız yazılım dili ile yazıldı ve hazır kodlar 

kullanılmadı bu da bize özgünlükte avantaj sağlıyor. Şasemizin tasarımı, robotumuzun 

tasarımı, motorumuzu izole etmeye yarayan parçalar bunların yanı sıra birçok görevde 

kullanılan robotik kolu kendimiz üreterek kolun göreve en uygun biçimde olmasını sağlıyoruz 

aynı zamanda parçaların daha sağlam daha güvenli daha özgün ve yerliliğini arttırıyoruz. 

Robotik kolu kendimiz üretmemizin bir nedeni ise hazır alınacak kolun sağlamlığını 

yeterliliğini ve gücünü bilmememiz. Bizi yarı yolda bırakmamasını istemediğimiz için 

kendimiz üretip her şeyinden emin oluyoruz ve daha da ucuza mâl ediyoruz. Kendi 

üretimlerimiz ile bütçeye yani ekonomiye daha çok katkı sağladığımızı belirtmek isteriz. Test 

aşamasını yaparken ise yarışmada kullanılacak olan mekanının aynısını yapıp yarışma 

ortamına en uygun ortamlarda test edeceğiz. 

Değinmek istediğimiz noktalarda biri de bizim robotumuzun seri üretiminin daha kolay daha 

uygun olması. Ve robotumuzun bu tarz sistemlere örnek olarak gösterilebilecek olması. 

Aracın dış tabakasını 

Karbon Lifli ABS Filament ile 3D yazıcı yardımı ile basacağız. Bu sayede üretim yönünden 

hem bize kolaylık sağlayıp hem de özgünlük katacaktır. 

NEDEN KARBON LİFLİ ABS? 

Karbon Lifli ABS’yi seçmemiz de ki nedenlerde biri suya ve aşınmaya karşı dayanıklı 

olmasıdır. Esnekliğinin az olması dolayısıyla eğilme olayı ile karşılaşmayacağız. Hem 

dayanıklı hem hafif olduğu için aracın manevra kabiliyetlerini arttırarak bize su altında hız 

kazandıracaktır. 
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12. KAYNAKÇA 

Projemizi yürütürken malzeme ve bilgi noktasında araştırma yaptığımız internet adresleri 

aşağıda belirtilmiştir;  

1. https://www.robotistan.com/raspberry-pi-3-model-b-plus 

2. https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster/ 

3. https://bluerobotics.com/store/comm-control-power/elec-packages/pixhawk-r1-rp/ 

4. https://bluerobotics.com/store/sensors-sonars-cameras/cameras/cam-usb-low-light-r1/ 

5. https://bluerobotics.com/store/cables-connectors/cables/fathom-slim-nb-1p-26awg-r1/ 

6. https://www.robotistan.com/raspberry-pi-3-model-b-plus 

7. https://www.direnc.net/fs5103b-standart-servo-motor-

feetech?language=tr&h=3a3289ed&gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT1YaCOcB_ua0x

_Kq1BYHe50iAQTicDx1Xprft5CUHJrH5SlPERK9YBoCizMQAvD_BwE 

8. https://bluerobotics.com/store/cables-connectors/tools/tool-penetrator-wrench-r1/ 

9. https://bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/2-series/wte-vp/#tube 

10. https://bluerobotics.com/store/cables-connectors/tether-management/fathom-p-thimble-r1/ 

11. https://bluerobotics.com/store/cables-connectors/penetrators/penetrator-10-25-a-8mm-r2/ 

12. https://bluerobotics.com/store/sensors-sonars-cameras/sensors/bar30-sensor-r1/ 

13. https://bluerobotics.com/store/sensors-sonars-cameras/sensors/celsius-sensor-r1/ 

14. https://bluerobotics.com/store/cables-connectors/cables/cab-a-3-18awg-r1/ 

15. https://www.tinkercad.com/  

16. https://www.solidworks.com/tr 

17. https://grabcad.com/ 

18. https://app.diagrams.net/ 

19. https://www.ardusub.com/ 

20. http://qgroundcontrol.com/ 

21. http://web.firat.edu.tr/feeb/kitap/C12/72.pdf 

22. https://gidbdergi.itu.edu.tr/sayilar/04/0404.pdf 

23. http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/1083000104/1083000073.pdf? 

24.  25.  https://bluerobotics.com/store/sensors-sonars-cameras/cameras/cam-usb-low-light-r1/ 

26.  https://www.direnc.net/emlid-navio2-ucus-kontrol-karti 

27. https://www.dronmarket.com/urun/emlid-navio2-ucus-kontrol-karti 

28. https://www.f1depo.com/Pixhawk-PX4-PIX-246-3DR-Autopilot-Ucus-Kontrol-Karti,PR-2302.html 

29. https://www.f1depo.com/Pixhawk-PX4-PIX-246-3DR-Autopilot-Ucus-Kontrol-Karti,PR-2302.html 

30. http://www.roboweb.net/blog/raspberryi-pi-mi-arduino-mu/ 

31. https://www.webtekno.com/raspberry-pi-3-model-b-plus-ozellikleri-h42361.html 

32. https://www.google.com/search?q=arduino+mega+m%C4%B1+raspberry+pi+3+m%C3%BC&oq=arduino+mega+m%C4%B1+raspberry+pi+3+m%C3%BC&aqs=chrome..69i57j33l4.11173j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

33. https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/54065/arduino-mega-2560-vs-raaspberry-pi-3 

34. https://www.robitshop.com/urun/raspberry-pi-3-model-b 

35. https://arikovani.com/projeler/insansiz-sualti-araci/detay 

36. https://mozanunal.com/2016/09/pixhawk-otopilot-ve-ozellikleri/ 
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