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1. RAPOR ÖZETİ  

       Takımımızı kurduktan sonra su altı sistemleri kategorisinden yarışmaya katılmaya karar 

verdik. Bu alanı kendimizi geliştirebileceğimiz ve gerçekçi yaklaşımla gelecek vadettiği için 

seçtik. İlk olarak projenin farklı süreçlerini yönetebilmek için kendi aramızda görev dağılımı 

yaptık. Ön tasarım raporunu hazırlayana kadar aracın tasarımını oluşturduk, gerekli yapı ve 

elektronik malzemelerini belirledik. Kullanacağımız temel yazılımları kararlaştırdık ve aracın 

bağlantı şemasını çıkardık. Ön tasarım raporu aşamasından sonra projemiz için geliştirmeler ve 

eklemeler düşündük. Farklı alanlardaki uyumluluk için bazı bölümlerde değişiklikler yaptık. 

Tasarımı daha iyi ve gelişmiş bir yapıya büründürerek düzelttik. Elektronik sistemde ve 

malzemelerdeki belirsizliği giderdik. Tüm bileşenlerin listesini çıkardık ve bunların tedarikinin 

nasıl yapılacağını belirledik. Çözülmesi gereken sorunlar için her alanda araştırmaya koyulduk. 

Yazılımsal sistemi geliştirdik ve kontrol mekanizmalarında kullanacağımız ek programları 

tayin ettik. Elektronik şemayı yaptığımız değişiklikler ve elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda 

yeniden yapılandırdık. Aracın güvenlik önlemlerini ve üretim sürecini detaylandırdık. Test 

planlamasını oluşturduk. Projemize dair bütün verilerimizi derledik ve kritik tasarım raporuna 

uygun olarak aktardık. Raporu hazırladıktan sonra çalışmalarımızı bitirmiş olduk.  

2. TAKIM ŞEMASI 

       2.1. Takım Üyeleri  

               Yakup Kenger , Adana Fen Lisesi , 10/B  

               Ahmet Salih Temel , Adana Fen Lisesi , 10/B 

               Tayyip Günal , Adana Fen Lisesi , 10/B 

               Umut Can Durmuş , Adana Fen Lisesi , 10/B 

               Danışman : İsmail Akdaş 

       2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

               BÖLÜMLER            GÖREVLİLER 

                    MEKANİK 

 
               Umut Can Durmuş  

                  Tayyip Günal 

                  ELEKTRONİK 
                 Yakup Kenger  

               Umut Can Durmuş 

                     YAZILIM               Ahmet Salih Temel 

                     TASARIM 
             Ahmet Salih Temel  

               Yakup Kenger 

       PLANLAMA/ARAŞTIRMA  
            Ahmet Salih Temel  

               Yakup Kenger  

                  MALİ İŞLER                   Tayyip Günal 
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MEKANİK : Aracın dayanıklılığını, sızdırmazlığını, yapı bileşenlerini ilgilendiren durumlarda 

mekanik bölümü görev almaktadır. Genel yapı üzerinde yararlı olabilecek çeşitli geliştirmeler 

burada yapılmaktadır. Aracın sudaki konumu ve hareketi fiziksel esaslar göz önünde 

bulundurularak planlanmaktadır.  

ELEKTRONİK : Aracın elektronik şemasının oluşturulmasında ve devre üzerinde 

çalışılmasında elektronik bölümü görev almaktadır. Güç kaynağı, anakart, motorlar, sürücüler 

ve modüller gibi elemanların bağlantıları ayarlanmaktadır. 

YAZILIM : Aracın çalışma mekanizmasını belirleyecek olan kodlar oluşturulmaktadır. Kontrol 

yazılımları araştırılmaktadır. Sistem algoritması, kamera arayüzü ( kameranın görüntüsünü 

monitöre aktarma ) konularında çalışmalar da yazılımda görev alanlar tarafından yapılmaktadır. 

TASARIM : Aracın çerçevesi, ana gövdesinin şekli, parçaların birleşim hatları ve bütünlüğü bu 

bölümde görev alanlar tarafından taslak haline getirilmektedir. CAD programlarında tasarım 

için modelleme yapılmaktadır.  

PLANLAMA/ARAŞTIRMA : Proje boyunca yapılan çalışmaların düzgün bir şekilde 

ilerlemesi için bu bölüm tarafından çeşitli planlamalar yapılmaktadır. Bu süreçte yardım 

amacıyla özel araştırmalarda yine bu grup görev alacaktır.  

MALİ İŞLER : Kullanılacak malzemelerin zaman ve maliyet gibi faktörleri hesaba katarak 

tedarikinin nasıl yapılacağı bütçe sorumlusu tarafından belirlenmektedir. Genel bütçeyi de bu 

bölüm kontrol edecektir.  

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

       3.1. Ön Tasarım Raporu Değerlendirmesi  

       Ön tasarım raporunun eksikleri : 

*Gösterilen tasarım çiziminde aracın özelliklerini tam olarak gösteremeyen bir yapı vardı. 

Modelde bazı hatalar yer alıyordu.  

*Elektronik şemada birtakım belirsizlikler bulunmaktaydı. 

*Güvenlik tedbirleri yetersiz kalıyordu.  

*Projenin üretim süreci yeterli şekilde detaylandırılmamıştı. 

        Ön tasarım raporunun artıları : 

*Proje için yapılan planlamalar çalışmaları düzene oturtmuştu. 

*Yapı malzemeleri doğru olarak belirlenmişti. 

       3.2. Yapılan Değişiklikler  

*Aracın tasarımı temeli aynı kalacak şekilde değiştirilmiştir. Çerçeve kısmı ve bağlantılarda 

boyut ve yer değişikliği yapılmıştır. Bunun nedeni görev parçası olan ve görüntü kaydı alacak 

olan kamerayı daha iyi bir konuma getirmek ve tasarımı düzenli biçimde tutmaktır. (Aracın 

mekanik tasarımını ilgilendiren bir durum olduğu için bu değişiklik 4.1.1. de daha detaylı olarak 

anlatılmıştır.) 

*Ön tasarım raporunda belirtilen ve kullanılması planlanan motorlar ve sürücüleri 

değiştirilmiştir. Daha güçlü ve iyi performanslı bir model seçilerek aracın hareket mekanizması 

geliştirilmiştir. Motorun hız ve yön kontrolünü yapmaya yarayan sürücü kartları yerini 
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elektronik hız kontrolcülerine bırakmıştır. Böylece fırçasız motorlar için daha iyi bir devre 

oluşturulmuştur.  

*Bazı elektronik elemanların değişmesi ve eksikliklerin giderilmesi sonucu elektronik şema 

yeniden düzenlenmiştir. 

*Güvenlik önlemleri artırılmış ve muhafaza sistemleri kuvvetlendirilmiştir.  

*Tasarımlar ve malzemeler bölümü genişletilmiştir. Böylece aracın mekanik, elektronik, 

yazılımsal düzeni daha iyi açıklanmıştır. 

       3.3. Bütçe Karşılaştırması  

       Ön tasarım raporunda planlana bütçeyi artırmayı gerektirecek bazı elektronik modüller 

eklenmiştir. Motorlar, sürücüler gibi elemanların değişiklikleri masrafı artıran temel etken 

olmuştur. Hesaplanan 1466 TL’lik bütçe 3856 TL miktarına çıkmıştır.  

 

4. ARAÇ TASARIMI 

       4.1. Sistem Tasarımı 

       Aracın sisteminde enerji vermesi için AC/DC dönüştürücü bir güç kaynağı kullanılacaktır. 

Güç kaynağından anakart ve kontrolcü bağlantıları ile araca elektrik enerjisi sağlanacaktır. 

Kontrol merkezi ile araç arasında kablo üzerinde sigorta yer alacaktır. Su altı ile kontrol 

istasyonu arasındaki iletişim kameranın ve anakart kabloları sayesinde kurulacaktır.  

        Kontrol istasyonunda yer alacak sistem bileşenleri ;  

*Monitör  

*DC güç kaynağı 

*Kumanda  

*Kablolar  

*Sigorta 

        Su altında yer alacak sistem bileşenleri ; 

*Anakart  

*USB host shield  

*Voltaj regülatörü  

*Elektronik hız kontrolcüleri  

*Fırçasız motorlar 

*Servo motorlar  

*IMU sensör kartı  

*Kamera  

*Kablolar  

      şeklindedir. 
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 Sistem Tasarımı 

 

     4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

              4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

             Aracın tasarımının oluşturulmasına çerçeve taslaklarının çizimiyle başlandı. Ana 

gövdenin şekli güvenlik, sağlamlık ve su altı ortamına uygunluk şartlarını yerine getirebilmesi 

için silindir olarak belirlendi. Çerçeve daha sonradan ana gövde ile bütünlük sağlayacak 

biçimde son haliyle tasarımda yerini aldı.         

 GÜÇ KAYNAĞI 

DAĞITIM 

BÖLGESİ  

IMU SENSÖR 

KUMANDA 

VOLTAJ 

REGÜLATÖRÜ  

      SERVOLAR 

ELEKTRONİK HIZ 

KONTROLCÜLERİ 

ARDUİNO 

MEGA 

FIRÇASIZ 

MOTORLAR 

KAMERA 
ARDUİNO USB 

HOST SHİELD 

KONTROL 

İSTASYONU 

Eski Tasarım Yeni Tasarım 

SİGORTA 
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              Modellenen ilk tasarımda çerçeve merkeze oranla çok yer kaplıyordu ve bu gereksiz 

bir büyüklüğe neden oluyordu. Ana gövdenin iç kısmında yer alan kameranın aracı sürmeye 

yetecek kadar görüş alanı yoktu. Böyle bir durumda araçtan kontrol esnasında istenilen 

performans alınamazdı. Bu engellerin önüne geçmek için tasarım üzerinde bazı geliştirmeler ve 

değişiklikler yapıldı. Yeni tasarımda çerçevenin yan bölümleri ana gövdeye göre kısaltıldı ve 

daha bütünleşik bir yapı oluşturuldu. Kameranın konumu ön taraflara getirildi. Bu sayede 

görevleri gerçekleştirmek için daha kaliteli bir görüntü alma ortamı elde edildi.  

              Hareket sistemi oluşturulurken ilk başlarda iki tane yatay iki tane dikey hareket için 

olmak üzere toplam 4 tane olarak düşünülen motor sayısı yetersiz olması ve aracın fiziksel 

özelliklerine göre daha fazla itme gücü gerekmesi nedeniyle altıya yükseltildi. Böylece hem 

daha iyi bir dönme momenti kazanılmış hem de robotun manevra yeteneği artırılmış oldu. Altı 

motorun dördü yatay düzlemde açılı olarak yerleştirildi.  

              Aracın üzerine bağlanacak, montajlanacak ve yapıştırılacak diğer parçalar da 

tasarlandı. Tüm bağlantılar hazır hale geldi ve mekanik tasarım işlemi bitirilmiş oldu. Tasarımın 

çizimini yapmak için modelleme programı olan Fusion 360 kullanılmıştır. 
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              Aracın temel yapısı ana gövdenin iki yanında eşit olarak uzanan iskelet yapısıyla 

oluşturulmuştur. Uygun boyutlarda PVC borulardan meydana gelen çerçeve tüm yapıda dengeli 

olarak dağılmakta ve her yere uzanan şekliyle çok işlevli, kolay montajlı, simetrik açıdan 

düzgün bir araç yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ana gövde ile yan çerçeve aksamlarının 

montajları bir sorun teşkil etmeyecek şekilde hazırlanmıştır. Gövdenin arkasına içi boşluk olan 

yuvarlak bir plaka monte edilecek ve yapıştırılacaktır. Bunun üzerine su geçirmez bir kapak 

yapısı sabitlenecektir.  

              Yüzdürme dengesini istenilen biçime getirmek ve kontrol etmek için üst ve alt 

bölümlerde yüzdürücüler ve ağırlıklar bulunmaktadır. Aracın su içinde ve yüzeyindeki 

hareketlerine katkı sağlaması açısından önem taşıyan bu bölümler bir takım işlevleri 

beraberinde getirmektedir. Ağırlık blokları robot aşağı doğru hareket ederken batmayı 

kolaylaştıracaktır ve ağırlık merkezini aşağıda tutacaktır. Robotun yüzeye çıkacağı durumlarda 

yüzdürücüler dipte kalmamayı sağlayacak ve robot motorların gücü olmadan yukarı 

çıkabilecektir.  

 

              Aracın tüm köşe bölümlerinde dönme, ilerleme ve geri gitme hareketleri için 

yerleştirilmiş öne bakan motorlar vardır. Bunlar dar açılı olacak şekilde sabitlenecek ve aracın 

dönüş torkunu artıracaklardır. Yukarı aşağı doğrultusunda bulunan iki motor ise suya batma 

için kullanılacaktır. Ön kısımda görüntü alımı için bir kamera bulunacaktır. Ana gövdenim 

içinde izole bölmeden kayıt alacak olan kamera pleksiglas malzeme ile çevrelenecektir. Su altı 

Ağırlıklı Tasarım 
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montaj ve temizlik görevleri için alt kısımda bir robotik kol bulunacaktır. Kıskaç kısmı ön 

tarafta kameranın görüş alanına girecek biçimde oluşturulacaktır. 

 

              4.2.2. Malzemeler  

ABS FİLAMENT: Ana gövdenin üretileceği malzemedir.  

Özellikleri:  

*Yüksek fiziksel dayanıklılığa ve yüksek sıcaklık dayanma kapasitesine sahiptir. 

*Sertliği yüksek derecededir.  

*Baskı sıcaklığı 210-250 C, yatak sıcaklığı 80-110 C arasıdır.  

Tercih edilmesinin nedenleri:  

1- Sızdırmazlık için uygulanacak yönteme uygunluğu vardır.  

2- Araç için hem sağlam hem de hafif bir yapı oluşturulmasına katkı verecektir.  

 

PVC BORU: Aracın çerçevesi Polivinil Klorür borulardan oluşacaktır.  

Özellikleri:  

*Diğer yapı malzemeleri ile kıyaslandığında daha dayanıklı ve işlevseldir. İyi mekanik 

dayanıklılığı ve aşınma dayanımı vardır.  

*Üretiminde son malzemeden ürün elde etmeden önce PVC bir dizi özel katkı maddeleriyle 

birleştirilir. Bu yöntemle hava şartlarına, korozyona, kimyasal çürümeye karşı daha dayanıklı 

hale getirilir.  

*Ömürlerinin sonunda yeniden kullanılabilirler. Bu özelliği ile çevre ve ekonomi açısından 

önemli fayda sağlamaktadır.  

*Fiziksek özellikleri tasarım aşamasında özgürlük sağlar. 

*Bileşenleri iyi fiyat/performans avantajı sunmaktadır.  

*Kimyasal olarak suya ve ateşe dayanıklı yapısı vardır.  

Tercih edilmesinin nedenleri:  

1- Araç su altında sürüleceği için su geçirmez ve su altı ortamına uygun bir malzeme 

gerekmektedir. PVC borular bu ihtiyacı karşılayabilmektedir.  

2- Farklı boyutlarda bulunması, değişik şekilde bağlantı ve boru tipleri içermesi sayesinde 

istenilen tasarım planı için dizayn esnekliği sağlar.  

3- Bütçe planına uygun olarak alım ve kullanım maliyeti düşüktür. 

 

POLİÜRETAN KÖPÜK: Aracın yüzerliğinin düzenlenmesi için kullanılacak olan yüzdürücü 

malzemedir. 

Özellikleri: 

*Suya dayanıklı bir üründür. Kapalı hücre yapısı sayesinde suyu emmez ve geçirmez.  

*Hafif ve dayanıklıdır.  
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*Yoğunluğu düşüktür.  

*Fazla nemlenmez.  

Tercih edilmesinin nedenleri:  

1- Yüzdürücü ve düşük yoğunluklu olarak kullanılmasının yanında oldukça sağlamdır. Bu 

yüzden genel mukavemeti bozmadan yapıya eklenebilecektir. 

2- Suda çalışacak bir araç olduğundan gerekli olan su geçirmezlik şartlarını yerine 

getirebilmektedir.  

 

KURŞUN BLOK: Aracın yüzerliğinin düzenlenmesi için kullanılacak olan ağırlık 

malzemesidir.  

Özellikleri: 

*Özgül ağırlığı yüksek bir maddedir. 

*Ekonomik ve uzun ömürlü olması sebebiyle pek çok alanda kullanılır. 

*Sudan hiç etkilenmez, korozyon direnci yüksektir. 

Tercih edilmesinin nedenleri: 

1- Kolay işlenebilmesi sonucu farklı şekillerde çok kolay bulunabilmektedir.  

2- Suda çalışacak bir araç olduğundan sudan hiç etkilenmeyecek bir malzeme gerekmektedir. 

Kurşun suya karşı olan özelliklerinden dolayı bu gereksinimin karşılanmasını sağlamaktadır.  

 

ROBOTİK KOL: Bir kol yapısından ve servo motor entegreli kıskaçtan oluşacak ve su içindeki 

objeleri tutmaya yarayacak malzemedir.  

Özellikleri:  

*Servoyla oluşturulan kıskaç mekanizmasını içinde bulundurmaktadır.  

*Suya dayanıklı yapıdadır.  

Tercih edilmesinin nedenleri: 

1- Yarışma görevlerini en doğru şekilde gerçekleştirmek için tutucu bir sisteme ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 

PLEKSİGLAS KAPAK: Aracın ön bölümünde kameraya koruma sağlayacak malzemedir.  

Özellikleri: 

*Sıcaklık artırılarak ısıtıldığında kolayca şekil verilebilir. Basınç ve vakum ile de değişik 

formlar kazandırılabilir. Soğuduktan sonra şeklini muhafaza edebilir.  

*Camdan daha sağlam ve hafiftir. Darbelere karşı dayanıklılığı camdan 6 kat fazladır. Isı 

geçirgenliği camdan daha azdır.  

*Keskin kenarlı değildir, kırıldığında yaralanmalara sebep olmaz. 

*Saydam ve yarı saydam yapılarda olabilen plastik camdır.  

*Piyasada çeşitli ebatlarda bulunur.  
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Tercih edilmesinin nedenleri:  

1- Kameranın konulacağı bölüme boyutları uyumlu bir şeffaf kapak malzemenin monte 

edilmesi gerekmektedir. 

2- Zor bir ihtimal dahilinde de olsa kırılması veya parçalanması durumunda herhangi bir risk 

oluşturmayacaktır.  

3- Su altında aracın dış bölümünde bulunacağı için su geçirmez ve basınca dayanıklı bir yapıda 

olması gerekmektedir. Pleksiglas bu ihtiyaçları en uygun şekilde karşılamaya yarar ve rahat bir 

izole ortamı oluşturur.  

 

SUNNYSKY X2216 FIRÇASIZ MOTOR: Aracı çeşitli yönlerde hareket ettirmek için 

kullanılacak malzemedir. 

Özellikleri:  

*Çalışma gerilimi 7.4-14.8 volt arasıdır. 

*Yüksüz akımı 10 voltta 0.5 amper, ulaşabileceği en yüksek sürekli akımı 20 amper 

değerindedir. 

*880 kv dönüş hızı vardır. 

*Ulaşabileceği en yüksek gücü 320 watt değerindedir. 

*Stator çapı 22 mm, rotor çapı 27.5 mm, şaft çapı 3.1 mm boyutlarındadır. Ağırlığı  72 gramdır. 

*En yüksek itme kuvveti 1360 gf dir.  

Tercih edilmesinin nedenleri: 

1- Su altında aracın suya ileteceği kuvvetin büyük olması gerekmektedir. Dolayısıyla dönüşün 

üretildiği yer olan motorların yüksek torku bu alanda işe yaramaktadır. Seçilen motorlar güçlü 

yapılarıyla kolay ivmelenme ve itiş sağlayacaktır. 

2- Büyük boyutu olmadığından aracın hacmini verimli kullanmayı kolaylaştırır. 

3- Uzun ömürlüdür ve bakımı basittir. Böylece yarışmaya kadarki süreçte motorlar üzerindeki 

testler düzeltmeler düzgünce yapılabilmektedir.  

4- Su altında çalışmaya uygundur.  
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MOTOR PERVANESİ: Fırçasız motorlara bağlanacak ve motorun kuvvetini suyu iterek 

iletecek malzemedir.  

Özellikleri:  

*Geniş kanatlı yapıdadır. 

*Üretim malzemesi plastiktir. 

*Maliyetleri düşüktür. 

*Kolay kullanımları vardır.  

Tercih edilmesinin nedenleri: 

1- Pervanelerin kanat genişliğinin fazla olması suya temas eden ve suya güç uygulayan kısmın 

da geniş olmasını sağlar. Bu da üretilen torku yükseltir.  

2- Yapı malzemesinin plastik olması kolay ve düşük maliyetli elde edilmesini sağlar, ağırlık 

yapmaz.  

 

              Malzeme listesi şu şekildedir: 

*ABS filament / Ana gövde (Üretilecek) 

*PVC boru / Çerçeve  

*Poliüretan köpük / Yüzdürücü 

*Kurşun Blok / Ağırlık 

*Robotik kol  

*Pleksiglas ön kapak 

*6 adet Sunnysky X2216 fırçasız motor 
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*12 adet pervane (Üretilecek) 

*12 adet pervane çerçevesi  

   (Sadece mekanik malzemelerden bahsedilmiştir. Elektronik parçalardan 4.3.1. deki elektronik 

tasarım bölümünde bahsedilmiştir. 

 

              4.2.3. Üretim Yöntemleri 

              Ana gövde istenilen tasarıma uygun olarak üç boyutlu yazıcıdan bastırılarak 

oluşturulacaktır. Gövdenin bu yöntem ile üretilmesinin sebepleri şu şekilde açıklanabilir: 

1- Araca üretim niteliği kazandırmak ve yerliliğin artırılması istenmiştir.  

2- Mekanik ve elektronik sistemin merkezi olduğundan bağlantı hatları ve kablo giriş-çıkış 

yollarını bulunduracaktır. Bu nedenle özel dizayn ile üretilmesi gerekmektedir. 

3- Ek masraf çıkarmadan ve toplam maliyeti artırmadan bütçe planlamasına katkı sağlanacaktır.  

4- Tüm yapıya ve tasarıma özgünlük kazandırılmış olacaktır.  

              Aracın iskeleti PVC borular kullanılarak oluşturulacaktır. Borular birleştirilerek 

üretimi tamamlanacaktır. Monte etmenin, birleştirmenin kolay olması nedeniyle iskelet bu 

biçimde üretilecektir. Pleksiglas malzemeye ısı ile şekil verme veya vakumlama yöntemiyle 

biçim kazandırılacaktır. Üretimin bu aşamasının yapımında sorun çıkarsa sadece kesim 

yöntemiyle ön yüzey oluşturulacaktır. Pleksiglas kapak, ana gövdenin iç bölgesindeki yuvasına 

oturtulacak ve kenarlarından epoksi dolgu macunu kullanılarak yapıştırılacaktır. Ana gövdenin 

arkasına iç kısma girecek şekilde içi boşluk yuvarlak bir plaka sabitlenecektir. Bu plaka ile 

oluşturulmuş ayarlanan özel yuvaya arka kapak yerleştirilecektir. Kapağı aracın arkasına 

sabitlemek için cıvatalar ve somunlar kullanılacaktır. 

              Motor kısımları fırçasız motor, motor yuvası, pervane, pervane çerçevesinin düzgün 

şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulacaktır. Motorlar yuvaya sabitlenecek, pervaneler mil 

ekipmanları ile motor şaftına takılacaktır. En sonda pervaneyi saran bir çerçeve kullanılacaktır. 

Pervaneler güçlü itki için ayrı olarak üretilecektir. Motorlar plakalar üzerine vidalar ile 

sabitlenecektir. Bu plakalar üzerinden iskelete bağlanmış olacaklardır. 

           Çerçeve iki taraftan gövdeyi saran bağlantı aparatlarına bağlı boru kelepçelerine 

yerleştirilecektir. Merkez vücuttan çıkan kablolar PVC kapaklar ve konnektörler içinden 

geçeceklerdir ve bağlantıları kurulacaktır.  

 

              4.2.4. Fiziksel Özellikler 

              Boyutlarda uzunluğun 47 cm, enin 28 cm, yüksekliğin 27 cm olması hesaplanmaktadır. 

Aracın toplam ağırlığı 2.5-3 kg civarında olacaktır. Yüzdürücü ve ağırlık bölümleriyle aracın 

yüzerliği suyun yoğunluk derecesine sahip bir cismin yüzerlik durumuna yakın olacaktır. Su 

yüzeyine bırakılan aracın büyük bölümü hiçbir motor etkisi olmadan yüzeyin altında kalacaktır 

ve batmaya elverişli halde bulunacaktır.  
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       4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

              4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

              Yazılımsal ve elektronik kontrol için kullanılacak anakart Arduino Mega klon kartıdır. 

Kontrol istasyonu ile USB yoluyla iletişimi sağlanacaktır. Sensörler ve elektronik hız 

kontrolcüleriyle de sinyal bağlantıları olacaktır.  

Arduino Mega klon kartı özellikleri: 

*ATmega2560 mikrodenetleyicisine sahiptir. İşlemci bakımından en gelişmiş ATmega tabanlı 

Arduino kartların başında gelmektedir.  

*54 dijital giriş ve çıkış pini vardır. Bunların 14 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir. 16 

analog girişi, 4 serial port, USB bağlantısı, adaptör girişi bulunmaktadır. 

*Sınırlı giriş gerilimi 6-20 volt olmakla beraber, önerilen değer 7-12 volt arasıdır. Çıkış gerilimi 

3.3 ve 5 volt değerlerindedir.  

*Uzunluğu 101.52 mm, eni 53.3 mm boyutlarındadır. Ağırlığı 37 gramdır.  

Tercih edilmesinin nedenleri: 

1- Elektronik sistem için oluşturulacak devre fazla eleman ve bağlantı içermektedir. Bu kart 

fazla pin barındıran yapısıyla uygun bir elemandır. 

2- Klon kart olması nedeniyle düşük tutulmasına yardımcı olmaktadır.  

3- Arduino programı ile kodlama yapılacağından Arduino uyumlu bir mikrokontrolcü ihtiyacı 

doğmuştur.  

                                           Arduino Mega 

 

              Sisteme enerji vermesi için 60A DC çıkış veren bir güç kaynağı kullanılacaktır. Aldığı 

alternatif akımı tüm devre için 12 volt DC akıma dönüştürecektir.  

60A güç kaynağı özellikleri: 

*Giriş voltajı 100-240V AC, sabit çıkış gerilimi doğru akımda 12 volttur.  

*Gücü 720 watt tır.   

Tercih edilmesinin nedenleri:  

1- Alternatif akıma bağlanacak ve kesintisiz elektrik verecektir. Böylece güç kapasitesi limiti 

olmayacak ve üretim, test sürüşü sürecinde çoğu zaman kullanıma hazır halde bulunacaktır. 

2- Devrede en yüksek akım çekebilme değerine sahip olan elemanlar 30A elektronik hız 

kontrolcüleridir. Bu yüzden güç kaynağının 30 amperden fazla değerde olması gerekmektedir.  
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3- İhtiyaç duyulan güç miktarını karşılayabilmektedir.  

 

              Motorların hız ve yön kontrolünün düzgünce yapılabilmesi için Emax 30A elektronik 

hız kontrolcüleri kullanılacaktır. Bu elemanlar güç kaynağından elektrik alacak ve Arduino 

Mega ile olan bağlantıları sayesinde yön ve hız komutlarını iletecektir. Fırçasız motorlara giden 

üç kablosu bulunacaktır.  

30A elektronik hız kontrolcüsünün özellikleri: 

*Gerilim değeri 7.4 – 14.8 volt aralığındadır. En fazla sürekli akım değeri 30 amperdir. 

*Dahili BEC devresi içerir. BEC çıkışı 2A/5V değerindedir. 

*BLHeli yazılım tabanlıdır.  

*Uzunluğu 52 mm, eni 26 mm boyutlarındadır.  

Tercih edilmesinin nedenleri: 

1- Kullanılacak fırçasız motorların ulaşabileceği en yüksek akım 20A olduğundan 30A bir 

sürücü bağlanacaktır. Böylece elektronik hız kontrolcüsü doğru akım ve gerilim değerini 

sağlayabilecektir.  

2- BLHeli programı kullanılarak elektronik hız kontrolcülerinden motora çift yönlü dönüş 

ayarlaması yapılabilecektir.  

                                          Elektronik Hız Kontrolcüsü 

 

               Gelen voltajı gücün gideceği kartlar için uygun değerlere düşürmek için XL4015 

voltaj regülatörü kullanılacaktır. Güç kaynağından aldığı gerilimi sisteme iletecektir.  

XL4015 ayarlı voltaj regülatörünün özellikleri: 

*5 ampere kadar akım çekebilmektedir. 

*Giriş gerilimi 4-38 volt arası olup çıkış gerilimi olarak üzerinde yer alan trimpot sayesinde 

1.25-36 volt arası çıkış elde edilebilir.  

*Uzunluğu 5.4 cm, eni 2.3 cm boyutlarındadır.  

Tercih edilmesinin nedenleri:  

1- Güç kaynağından gelen gerilim voltaj regülatörü üzerinde ayarlanabilmektedir ve gerekli 

kartlara istenilen değerde gönderilebilmektedir 

2- Maliyetinin ucuz olması bütçe fazlalığına neden olmamaktadır.  
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                                           Voltaj Regülatörü  

 

Robotik kolda yer alan kıskaçta kullanılacak servolar Yunique marka DS3120MG modeli 

olacaktır. Arduino Mega’dan aldıkları sinyale göre açısal olarak hareket edeceklerdir.  

DS3120MG servo motoru özellikleri: 

*Su geçirmez yapıdadır. 

*Uzunluğu 40 mm, eni 20 mm, yüksekliği 40,5 boyutlarındadır. Ağırlığı 60 gramdır.  

*270 dereceye kadar açısal hareket alanı vardır. 

Tercih edilmesinin nedenleri: 

1- Kıskaç bölümü suyla temas halinde olacağı için suyu geçirmeyecek motorlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Seçilen servo motorlar buna uygundur. 

2- Arduino Mega anakartının çıkış gerilimi ile uyumlu olarak çalışabilmektedir. 

3- Güçlü torka sahiptir ve böylece cisimler kolaylıkla taşınabilir.  

                                                  Servo Motor  

              Aracın ivmelenmesini ve düzlemlerdeki açısal konumlarını ölçmek için MPU-6050 

IMU sensör kartı kullanılacaktır. Arduino ile doğrudan bağlantılı olup yatay düzlemde 

sabitlenecektir. İletişimi IIC protokolü kullanılarak yapılmaktadır. Böylece birden fazla 

sensörden veri alınabilecektir.  

MPU-6050 IMU sensör kartı özellikleri: 

*Jiroskop, ivmeölçer ve sıcaklık sensörlerini bulundurur.  

*Kart içinde voltaj regülatörü bulunduğundan 3 ile 5 volt arası bir besleme gerilimi ile 

çalıştırılabilmektedir. 

Tercih edilmesinin nedenleri: 
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1- Aracın dengesini kontrol edilmesi gerekmektedir.  

2- Küçük boyutlu olduğundan yerleşimde sorun çıkarmayacaktır. 

                                                MPU-6050 IMU Sensör Kartı                                       

              Arduino kartına USB arabirim özellikleri kazandırmak için Arduino USB host shield 

kartı kullanılacaktır. Anakart ile kumanda bağlantısı bu kartın Arduino Mega üstüne takılması 

ile sağlanacaktır.  

Arduino USB host shield kartı özellikleri: 

*Shield kartı sayesinde Arduino anakartına klavye veya Mouse bağlanabilmekte, bluetooth 

dongle sayesinde kablosuz haberleşme yapılabilmekte, barkod okuyucu ve hatta telefon bile 

bağlanabilmektedir. 

*Kart üzerinde USB host / SPI dönüştürücü entegre olarak MAX3421E bulunmaktadır.  

*Arduino Uno ve Mega ile uyumludur.  

*PS3, PS4 ve XBOX360 kollarını desteklemektedir.  

Tercih edilmesinin nedenleri: 

1- Kullanılacak anakart ile uyumludur.  

2- Kumanda kontrolünü kolaylaştırmaktadır.  

                                             Arduino USB Host Shield 

              Tüm motorların ve aracın genel yönetimi için XBOX360 kolu kullanılacaktır.  

XBOX360 kolu özellikleri:  

*Windows işletim sistemleri ile uyumludur. 

*Yazılım desteği vardır. 
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*USB kablo bağlantısı yapılabilmektedir.  

Tercih edilmesinin nedenleri: 

1- Aracı kontrol etmek için kullanışlı bir düzeneği vardır.  

2- Kodlama yapılarak istenilen sürüş yeteneğine yükseltilebilecektir.                                     

                                           XBOX360 Kolu  

              Görüntü alımını ve aktarımını yapmak için OV2710 USB kamera modülü 

kullanılacaktır.  

OV2710 USB kamera özellikleri: 

*Windows ve Linux işletim sistemlerini desteklemektedir.  

*1080p çözünürlüğünde çalışabilmektedir.  

*USB arayüzü bulunur, UVC protokolünü uygular.  

*Diyagonal görüş alanı 145 derecedir.  

Tercih edilmesinin nedenleri:  

1- Küçük boyutlu olması projeye kolayca entegre edebilmeyi sağlamaktadır.  

2- Herhangi bir sürücü veya elektronik kart gerektirmeden görüntüsünü aktarabilmesi 

bağlantıyı kolaylaştırmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                              OV2710 USB kamera    

              Güç kaynağından gelen gücü uygun şekilde iletmek için güç dağıtım terminali 

kullanılacaktır. Araç ile kontrol istasyonu arasında kontrol sinyallerinin aktarılması ve veri 

iletişimi LAN kablosu olarak Cat6 Ethernet kablosu kullanılacaktır.  
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              Elektronik malzeme listesi şu şekildedir: 

*Arduino Mega  

*60A güç kaynağı 

*Emax 30A elektronik hız kontrolcüleri 

*XL4015 ayarlı voltaj regülatörü 

*DS3120MG servo motorlar  

*MPU-6050 IMU sensör kartı 

*Arduino USB host shield  

*XBOX360 kolu  

*OV2710 USB kamera 

*Dağıtım terminali  

*Kablolar  
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              4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

               Motorların hız kontrol süreci dijital PWM hız kontrol algoritmasını içerecektir. PWM 

tekniği elektrikli motorlar için kullanışlı bir yöntemdir. Bu uygulamada üç fazlı, fırçasız motor 

sürücüsüne bağlı motor, üç fazlı gerilim dönüştürücüden beslenir. Bu teknik yüksek frekans 

sinyalini görev döngüsüne oranlayarak çalışır. Dönüştürücünün sinyalleri değiştirilerek görev 

döngülerinin sürekliliği sağlanır. Çıkış sinyali tüm oranların ortalamasına göre değer alır.  
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              4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

               Arduino kartını programlamak için değişik kütüphanelerden oluşan Arduino geliştirme 

platformu kullanılacaktır. Bu programda C ve C++ dilleri ile kodlama yapılabilmektedir. Aracın 

yazılımsal kontrolü için bu programın seçilmesinin temel nedeni mikrodenetleyicisi hakkında 

fazla bilgi sahibi olmayı gerektirmemesi ve basit bir altyapısının bulunmasıdır. Temel 

elektronik bilgisinin yeterli olacağı Arduino kartının kullanımında, farklı devre elemanları için 

çeşitli kütüphaneler kurularak bağlantılar yapılabilmektedir. Arduino ile IMU sensör arasında 

IIC protokolünü etkinleştirmek için Wire kütüphanesi kullanılacaktır. Servoları ve elektronik 

hız kontrolcülerini programlamak için Servo kütüphanesinden yararlanılacaktır. Kumanda 

fonksiyonlarını kodlamak ve USB arabirim kartını çalıştırmak için ayrı bir kütüphane 

kullanılacaktır.  

              Elektronik hız kontrolcülerini programlamak için ek yazılım olarak BLHeli Suite 

yazılımı kullanılacaktır. BLHeli yazılım tabanlı olarak gelecek elektronik hız kontrolcülerine 

bu program ile değişik özellikler kazandırılabilecektir. Motorlar çift yönlü olarak 

ayarlanabilecek ve devir sınırları koyulabilecektir.  

       4.4. Dış Arayüzler 

        Kameranın aldığı görüntü USB iletişim yoluyla kontrol istasyonundaki bilgisayara 

aktarılacaktır. Arayüz olarak kameranın USB 2.0 arayüzü kullanılacaktır. Böylece kameradan 

doğrudan alınan görüntü araç operatörüne ulaştırılabilecektir.  

 

5. GÜVENLİK 

       5.1. Sızdırmazlık Uygulamaları  

       Üretime geçmeden önce ana gövdenin modellemesinde sızdırmazlığı artırmak için katman 

yoğunluğu fazla olarak ayarlanacaktır. Üç boyutlu baskıdan çıkan ürünün ilk haliyle su 

geçirgenliği olacağı için üretilecek ana gövde üzerinde bazı işlemler yapılacaktır. Ana gövde 

yüzeyinin her tarafına eşit derecede etki edecek şekilde aseton buharı ile bir süre boyunca kapalı 

bir bölmede etkileşime sokulacaktır. Bu uygulama cismin üzerindeki ince çizgili katmanı 

eritecek ve yüzeyini kaygan, pürüzsüz hale getirecektir. Böylece yüzey parlatılacak ve su 

geçirmez yapı oluşacaktır. En sonunda gövdede çatlaklar bulunuyorsa kimyasal sıvı bulamaç 

ile kapatılacaktır.  

       Ana gövdenin önü ve arkasının bağlantıları gibi araç üzerindeki yerler epoksi reçine ile 

yapıştırılacak ve kaplanacaktır. Epoksi suya ve aşınmaya dayanıklı olduğu için dış yüzey 

üzerinde kullanılacaktır. Sert hali kolay bozulmadığı için de yapıştırılan ve birleştirilen yerlerde 

sorun çıkma ihtimali en aza indirgenmiş olacaktır. Çerçevede muflu hatlar izolasyon bantları 

ile suya karşı  güvence altına alınacaktır. Kablolar ana gövdeden giriş ve çıkış bölümlerinde su 

geçirmez konnektörlere bağlanacaktır. Arka kısımda kapak iç bölmede plaka üzerine oturtulup 

somunlu cıvatalar ile kenarlarından sabitlenecektir. Cıvataların içinden su sızmaması için 

dişlileri teflon bant ile sarılacaktır.  

       5.2. Kablo Yalıtımı  

       İletken tellerin birbiriyle temas etmelerini engellemek, kısa devre oluşmaması ve kabloları 

dış etmenlerden korumak için izolasyon malzemeleri kullanılacaktır. Elektrik akımı ileten tüm 

teller PVC malzeme ile kaplı halde bulunacaktır. Her bir motorun kabloları ile motor 

kontrolcülerinden gelen kabloların uçlardan kaplamaları soyulacak ve bağlayıcılar ile tellerin 

birleştirmesi yapılacaktır. Üzerine teflon bantlar yapıştırılacaktır. En sonda ısı büzüşmeli tüpler 

bağlantı yerini tamamen saracak şekilde ayarlandıktan sonra sıcak hava tabancası kullanılarak 



 
 

22 
 

bu tüpler sıkıştırılacaktır. Araçtan kontrol istasyonuna giden kablolar ve güç kabloları büyük 

kılıflar ile sarılacaktır. Gereken başka yerlerde de izolasyon bantlarından yararlanılacaktır.  

       5.3. Sigorta ve Devre Koruma Sistemleri  

       Kullanılacak güç kaynağı zarara neden olabilecek kısa devre ve aşırı yükten korunabilecek 

bir yapıdadır. Sistemden fazla akım çekildiğinde kablo üzerinde bulunan sigorta devreye 

girecek ve akımı kesecektir. Elektronik elemanların uygun çalışma gerilimlerinde 

bağlanabilmesi için voltaj regulatörü, sabit çıkış veren elektronik hız kontrolcüleri ve anakart 

kullanılacaktır.  

       5.4. Tasarımsal Güvenlik  

       Aracın ana gövdesi genel olarak çerçevenin sağladığı muhafaza içinde yer alacaktır. 

Çerçeve en uç bölgelere uzanacağı için dışarıdan gelen her türlü teması ve tehlikeyi 

karşılayacaktır. Çarpma durumlarında kuvvetin etkisini azaltacak ve boru yapısı da zarar 

görmeyecektir. Motor pervaneleri özel çerçeveler içinde durarak dönecektir. Ana gövde 

üzerinde keskin uç veya çıkıntı bulundurmayacak bir şekle sahip olacak ve üretimi de bunlar 

dikkate alınarak yapılacaktır.  

       5.5. Parça Sabitliği  

       Robotta gevşekliğe neden olacak parçalar bulunmayacaktır. Kamera sistemi gerektiği 

şekilde sabitlenecektir. Robotik tutucu mekanizmada kol, servo motorlar ve kıskaç 

birlikteliklerini koruyacaktır. Çerçevede oynak kısımlar olmayacaktır. Bahsedilen montajlar, 

yapıştırmalar ve bağlantılar tüm aracı tek vücut halinde tutacaktır.  

       5.6. Tedbirli Üretim 

       Bahsedilen bütün güvenlik önlemlerinin düzgün bir şekilde uygulanabilmesi için aracın 

üretimi özel bir ortam oluşturularak yapılacaktır. Yapım sürecine dış etkenlerin müdahalesi 

engellenmiş olacaktır. Gerekilen yerlerde koruma ekipmanları kullanılacak ve sorun çıkarma 

riski bulunan yöntemler hususları dikkate alınarak üretimde uygulanacaktır. Böylece tüm süreç 

tasarlandığı gibi ilerleyecek ve araç planlanan korunaklı yapısına kavuşabilecektir.  

 

6. TEST 

       Aracın üretimine başlanamadığı için testler henüz uygulanamamıştır. İlk başta yapılması 

planlanan testler ve bu testler sırasında karşılaşılabilecek sorunlar senaryolaştırılarak verilmiş, 

ardından düşünülen çözümleri yazılmıştır. Tüm testler yapım süreci aşamaları baz alınarak 

bölümlere ayırılmıştır. Aracın yapı malzemelerinin oluşturulduğu ya da birleştirildiği zaman 

yapılacak testler mekanik, elektronik sistem üzerinde uygulanacak testler elektronik ve aracın 

üretiminin bitirildikten sonra suda yapılacak testler su altı başlıkları altında toplanmıştır.  

       6.1. Mekanik Bölüm Testleri 

Senaryo 1: Araca dayanıklılık ve sağlamlık için testler yapılacaktır. Ana gövdenin üretiminden 

sonra çerçeve ve genel yapı üzerinde uygulanacaktır. Tüm mekanik bölümler oluşturulduktan 

sonra tutturulan ve monte edilen yerler ayrılırsa ne yapılacak? 

Çözümü: Sorunlu kısım tespit edilecektir. Ayrılan parçalar için öncekinden gelişmiş ve daha 

iyi montaj ve yapıştırma yöntemleri kullanılacaktır. Destek yapıları artırılacaktır. Bağlantı 

hatlarının bir daha çözülmeyeceğinden emin olunacaktır. Böyle bir durumla testler sırasında 

karşılaşılması düşünülerek bu aşama elektronik devrenin henüz dahil edilmediği zaman 

yapılacaktır. Anakart, motorlar, kartlar, kablolar araç üzerindeyken bu sorunun çözümü daha 

zor olacaktır.   
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Senaryo 2: Aracın içinde sıkışan havanın durumuyla ilgili testler yapılacak. Ana gövde içinde 

havanın fazla sıkışması ve montaj elemanlarını gevşetmesi veya sökmesi durumunda ne 

yapılacak? 

Çözümü: Arka kapağın orta bölümüne yanlarından sızıntı yapmayacak şekilde bir 

havalandırma tapası yerleştirilecektir. Ana vücudun tüm kapatma işlemleri yapıldıktan sonra 

içerideki havayı azaltmak ve basıncı dengelemek için tapa açılacak ve fazla havanın çıkışı 

sağlanacaktır. En sonda tapa yeniden kapatılacaktır.  

       6.2. Elektronik Bölüm Testleri 

Senaryo 1: Gerekli bağlantılar oluşturulduktan sonra motorlara çalışma testleri yapılacaktır. Bu 

testler dönüş hızlarını ölçmeyi, kumanda bilgilerinin motorlara ne kadar doğru aktarıldığını 

öğrenmek gibi önemli noktaları kapsayacaktır. Mekanik yapıdan ayrı olarak devre üzerinde 

düzeltmeler yapılacaktır. Motorlar kontrol kumandası ile hedeflendiği gibi çalıştırılamazlarsa 

ne yapılacak? 

Çözümü: Kontrol yazılımında kodlara bakılacaktır. Yanlışlık var ise düzeltilecektir. Kabloların 

doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığına bakılacaktır. Kalibrasyon sorunu varsa programdan 

veya sistemdeki değişikliklerden halledilecektir.  

Senaryo 2: Motorlardan bir ya da birkaçı yanarsa ne yapılacak? 

Çözümü: Yanmanın nedeninin öğrenilmesi için ilk önce mekanik yapı kontrol edilecektir. Kısa 

devre modunda motor uçlarının birbiriyle kısa devre olduğu, daha sonra uçların motorun şaftı 

ve herhangi başka bir parçasıyla kısa devre olmadığı teyit edilecektir. Uçların akımında 

dengesizlik var ise yanma gerçekleşmiş demektir. Bunu eski haline getirmek için gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır. Akım değeri düşürülmeye çalışılacaktır.   

       6.3. Su Altı Bölümü Testleri 

Senaryo 1: Aracı istenilen yüzerliğe getirmek için yüzdürücü ve ağırlıklar kullanılarak 

ayarlamaların yapıldığı testler denenecektir. Araç eklenen ağırlıklar ile suda hedeflenen 

dengeye ulaşmazsa ne yapılacak? 

Çözümü: Daha çok batması mı yoksa daha çok yüzeyde kalması mı gerektiğine karar verilecek 

ve ona göre ağırlıklar eklenecek veya çıkarılacaktır.  

Senaryo 2: Aracın üretimi bittikten sonra uygun bir derinliği olan su ortamına bırakılacaktır. 

Yüzeyde ve tamamen su altına girmiş halde sızdırmazlık durumları test edilecektir. Araçta bir 

sızıntı tespit edilirse ne yapılacak? 

Çözümü: Sızıntının nerden gerçekleştiği öğrenmeye çalışılacaktır. Çerçeve üzerinden 

oluşmuşsa boruların bağlantı yerlerindeki izolasyonları daha güçlü hale getirilecektir. Bunu 

yapmak için kullanılan yalıtım bantları değiştirilecektir. Gerekirse bantların katmanları 

artırılacak ve sorunlu boru parçası değiştirilecektir. Sızıntı ana gövde üzerinden meydana 

gelmiş ise kapak bölümlerine uygulanan güvenlik önlemleri artırılacaktır. Orta gövdede 

sızdırmaz katmanlar güçlendirilecektir.  

Senaryo 3: Su altından anlık veri aktaracak olan malzemelerin kontrol istasyonu ile iletişimin 

sağlanması ve bunun düzgünce sağlanması çok büyük önem taşıdığı için kamera ve sensörlerin 

haberleşme kaliteleri üzerine testler yapılacaktır. İlk önce araç sürülürken iletişimin başlayıp 

başlamadığı kontrol edilecektir. Ardından kameranın görüntüsünü nasıl bir kalitede aktardığına 

bakılacak ve sensörün jiroskop verilerinin doğruluğu incelenecektir. Kameranın görüntüsü 

yeterince iyi olmazsa ve bu test sırasında sürüşü olumsuz etkilerse ne yapılacak? 
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Çözümü: Ön bölgede görüşü etkileyen ve engel oluşturan herhangi bir şey varsa temizlenecek 

ve kaldırılacaktır. Pleksiglasın saydamlığının bir sorun çıkarıp çıkarmadığına bakılacak.  

Senaryo 4: Aracı su altında yarışma görevlerinin gerektirdiği şekilde kontrol edebilmek için 

farklı testler yapılacaktır. Robotun görüntüye ve kumandaya bağlı hareket kabiliyetini 

iyileştirmek için ne yapılacak? 

Çözümü: İlk olarak genel sürüş kalitesini yüksek tutmak için takım içinde yapılan sürüş 

testlerine göre bir operatör seçilecektir. Sonrasında zaman ve alan kısıtlamalarıyla araç kontrol 

testleri yapılarak yarışmaya en iyi şekilde hazırlanılacaktır. Araç oluşturulana kadar simülasyon 

uygulamalarından da su altı testleri uygulanacak ve sürüş kontrol edilecektir.  

    

 

 

7. TECRÜBE 

       Proje çalışmaları boyunca takım olarak birçok alanda araştırmalar yaptık. Çeşitli yerlerden 

veri toplayabilmek için kaynakları taradık. Bu bize araştırma bilinci kazandırdı. Tüm bu süreç 

boyunca bir alanda farklı kaynaklara bakarak, akademik makaleleri okuyarak, tecrübe sahibi 

kimselere danışarak nasıl bilgi toplayacağımızı ve bu bilgileri nasıl kullanacağımızı öğrendik. 

Özellikle kariyerimiz ve gelecekteki meslek hayatımız için temel oluşturduk.  

       Projemiz için yazdığımız iki raporu da gerektirdiği şekilde akademik standartlara uygun 

olarak oluşturmaya çalıştık. Rapor düzenine dikkat ettik ve metinlerin birbirleriyle bütünlüğüne 

özen gösterdik. Yaptığımız araştırmaların da katkısıyla proje açıklamamızdaki eksiklikleri 

giderdik. Bu çalışmalar akademik dünyayı az da olsa tanıma fırsatı doğurdu. Kendi gelecek 

planlarımızı belirlemek için yararı oldu.  

       Ön tasarım raporunda aracın tasarımını gösteren ilk çizimimizi gönderdik. Ama modeli 

yeterli bulmadığımız için değişiklik yapma kararı aldık. Kritik tasarım raporunda gösterilmek 

üzere yeni bir çizim oluşturmaya başladık. İlk tasarım bölümünde yapılan çizim hatalarını ve 

yanlış metotları bir daha tekrarlamadık. Modellemede pratikliği ve teknikleri öğrenerek tecrübe 

kazandık.  

       Motor kontrolü için ilk başta L298N sürücü kartlarını kullanmayı düşündük. Fakat daha 

sonrasında böyle bir bağlantının hem çok karmaşık olacağını hem de sistem ile birlikte 

kullanmanın elektronik devre yapımını zorlaştıracağını fark ettik. Hatamızı düzeltmek için daha 

kaliteli kontrol elemanları olan elektronik hız kontrolcülerini kullanmaya karar verdik. 

Elektronik sistemde güç ve akım ayarlamalarını daha iyi yapabilmek için şemayı gözden 

geçirdik. Eksiklikler olduğu için bağlantı şemasını yeniden yapılandırdık. İhtiyaç duyduğumuz 

elektronik elemanları hiçbir yanlışlık olmayacak şekilde ekledik. Bunların sonucunda enerji 

veren, kodlanabilen devre unsurlarından oluşan elektronik sistemler hakkında daha iyi 

sistematik bilgi birikimine kavuştuk.   
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  

       8.1. Zaman Planlaması  

       23.04.2020 - 20.05.2020: 

*Projeye eklemeler ve değişiklikler yapılması  

*Üretim yöntemlerinin planlanması  

*Tasarım çiziminin yenilenmesi  

*Çeşitli alanlarda araştırmaların yapılması 

*Kritik tasarım raporunun içeriğinin oluşturulmaya başlanması 

 

       20.05.2020 - 26.06.2020: 

*Kritik tasarım raporunun hazırlanmasının bitirilmesi  

*Aracı kumanda etmek ve iletişimi kurmak için kod kütüphanelerinin belirlenmesi  

*İşe yarayabilecek ve gerekebilecek kontrol yazılımlarının araştırılması  

*Aracın üretim sürecine hazırlıklı girebilmek için bir yapım planının oluşturulması  

 

       26.06.2020 – 10.07.2020: 

*Malzemelerin elde edilmesi  

*Ana gövdenin esaslarına uygun olarak üretilmesi 

*Çerçevenin oluşturulması  

*Mekanik yapımın son halini alması 

*Mekanik düzenek üzerinde gerekli testlerin yapılması 

 

       10.07.2020 – 25.07.2020:  

*Elektronik sistemin oluşturulması  

*Motorların çalışma testlerinin yapılması 

*Elektronik sistem ile mekanik yapının birleştirilmesi  

*Araçta tüm gerekli yerlerde sızdırmazlık kaplamalarının, izolasyonlarının yapılması ve araca 

son halinin verilmesi  

*Kodlamanın yapılması  

 

       25.07.2020 – 22.09.2020:  

*Tüm bağlantılar hazırlandıktan sonra araç için su altında testlerin yapılması 

*Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videosunun çekilmesi  

*Yarışmaya katılımın yapılması  
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8.2. Bütçe Planlaması  

 

         MALZEME  MİKTAR / UZUNLUK               FİYAT 

PVC Boru               5 metre                 52 TL  

Poliüretan Köpük                40 TL 

Kurşun Blok               41 TL  

Pleksiglas                90 TL  

Sunnysky X2216 Fırçasız 

Motor 
                  6             955 TL  

Motor Pervanesi                   12              72 TL 

Pervane Çerçevesi                   12              45 TL  

Kıskaç                   1              104 TL  

Arduino Mega                    1              72 TL  

Güç Kaynağı                   1             400 TL  

Emax 30A Elektronik Hız 

Kontrolcüsü 
                  6             660 TL 

XL4015 Ayarlı Voltaj 

Regülatörü  
                  1              15 TL  

IMU Sensör Kartı                   1               8 TL  

Arduino USB Host Shield                   1              74 TL  

DS3120MG Servo Motor                   2             444 TL 

XBOX360 Kolu                    1             123 TL  

OV2710 USB Kamera                   1             296 TL 

Kablolar             30 metre             345 TL 

Bağlantı Aparatları                20 TL 

          TOPLAM             3856 TL  
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       8.3. Risk Planlaması        

       Yarışma sırasında araç hareket halindeyken motorların birinde ya da birkaçında sorun 

çıkması durumunda araç kontrol istasyonuna alınacaktır. Arızanın kaynağı araştırılacaktır. 

Mekanik nedenli ise motor, pervaneler, motor muhafaza yapıları kontrol edilecektir. Bir çeşit 

bağlama ya da montaj hatası var ise düzeltilecektir. Pervaneler zarar görmüş veya 

çalışamayacak durumda ise bulundurulan yedekleri ile değiştirilecektir. Elektronik nedenli ise 

motorlarla ilgili elemanlara bakılacak ve kabloların bağlantılarının doğruluğu kontrol 

edilecektir. Motorun iç yapısıyla alakalı bir sorun varsa o bölümde incelemeler ve düzeltmeler 

yapılacaktır.  

       Fırçasız motorların çoğu suda çalışsa da duruma göre bazı değişiklikler yapmak 

gerekebilir. Zamanla telin koruyucu kaplamasında mikroskobik hasarlar görülür. Bu deliklerde 

oluşabilecek akım kaçağı sürücü veya uzaktan kumandalı kontrol cihazlarında arızlara sebep 

olabilir. Ayrıca bu deliklerdeki elektrik akımı elektrokimyasal korozyona neden olabilir, bu da 

tellerin hızlı bir şekilde tahrip olmasına yol açar. Bunu önlemek için teller üretim zamanında 

epoksi ile emprenye edilecektir.  

      Yarışmada sürüş esnasında aracın ön bölümünde bulunan pleksiglasın buğulanma ihtimali 

vardır. Bunu önlemek için ön kapağın içine antigof olarak bilinen buğu önleyici malzemelerden 

konulacaktır. Ana vücudun ön bölmesi diğer yerlerden izole edilecektir. Pleksiglas ile 

kameranın bulunduğu düzlemin arası vakumlanacaktır ve böylece hava parçacığının 

bulunmadığı ortamda buğulanma riski en aza indirgenecektir.  

       Araç tasarımı köşelerden çıkıntılı yapılıdır. Yarışma görevleri sırasında bu çıkıntılar havuz 

içerisinde bulunan ip veya çember benzeri yerlere takılabilir. Bu durum sürüşü olumsuz 

etkileyecektir. Kameranın risk taşıyan bu yerleri de içine alan bir görüş alanı olması için 

ayarlamalar yapılacaktır. Önde ve arkada bulunan dört köşe plastik bağlama ipleriyle 

bağlanacaktır. Öndeki dört ucun kendi arasında, arkadaki dört ucun kendi arasında bağlanması 

ile önden ve arkadan araç içine gelip takılacak, ilerlemeyi engelleyecek ve sürüşte vakit kaybına 

neden olacak ip ve benzeri cisimlerin araca dolanmasına engel olunacaktır.  

       Kontrol istasyonundan araca gelen kablolar ana vücut altından bir giriş ile sisteme 

bağlanacaktır. Robotun su altında hareketi sırasında bu kablo bölümünün arka tarafta dolanma 

riski bulunmaktadır. Böyle bir durumu önlemek için bağlantı araç gövdesinin alt tarafında 

arkaya kadar sabitlenecektir.  

       Bütün bu risklerin yarışmada yaşanmaması için üretim aşamasında araç üstünde bolca test 

yapılacak ve gerekli özelliklerin karşılandığından emin olunacaktır.  

  

9. ÖZGÜNLÜK 

       9.1. Tasarımsal Orijinallik 

       Elektronik sistemin yer alacağı ana gövdenin üç boyutlu yazıcıdan bastırılarak 

oluşturulması ile araçta takımın tasarımının etkisi görülecektir. Toplama bir yapıdan farklı 

olarak ana gövde etrafında şekillenen ve yapım sürecini istenilen doğrultuda götürmeyi 

sağlayan bir proje ürünü olacaktır. İskeletin PVC malzemeli muflu, kapaklı, farklı boyutlu, 

dirsek yapılı değişik borulardan bir araya getirilecek olması tasarımsal rahatlık, özgünlük ve 

esneklik kazandıracaktır. İskelet ve ana vücudun meydana getireceği temel yapı hem parçalar 

hem de bütün itibariyle işlevli ve farklı nitelikler taşıyacaktır. Araç her açıdan simetrik ve eşit 

dağılmış bölümleri bulunan bir dizayn planına sahip olacaktır. Kapladığı hacim verimli bir 
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şekilde kullanılacak ve robotun büyük boyutta olmaması sağlanacaktır. Bu yapı araçta 

parçaların hem sık hem de sağlam durmasına imkan verecektir. Arka bölümde cıvataları 

çıkartılarak açılabilir olan bir kapak yer alacaktır. Bu sayede içerideki elektronik sisteme 

ulaşılabilecek ve ayarlamalar yapılabilecektir. Araçta görüş alanını iyileştirmek için küçük bir 

fener bulunacaktır. Su altında yeterli olmayacak düşük ışıklı ortam için böyle bir ekleme 

düşünülmektedir. Robotik kıskaç yarışmada bulunacak nesneleri tutmaya uygun yapıda 

olacaktır. 

       9.2. Ağırlık Sistemi  

       Projede çerçevenin alt kısımlarına ağırlıkların eklenebileceği ve çıkarılabileceği bir sistem 

yer alacaktır. Farklı görevler için değişik denge ayarlamaları gerekebileceği için böyle bir 

kullanımın yararı olacaktır. Aracın ağırlık merkezi de oynatılabilecektir.  

       9.3. Gelişmiş Hareket Mekanizması 

       Araçta bulunacak elektronik hız kontrolcüleri programlanarak robota değişik dönüş ve 

hareket konfigürasyonları kazandırılacaktır. Özel olarak ayarlanabilecek ve kontrol 

edilebilecek bu düzenek yeterli sayıda motora uygulandığı zaman araç devinimleri hızlanacak 

ve kolaylaşacaktır.  

       9.4. Anlık Bilgilendirme 

       Aracı kontrol ederken anakarta bağlı IMU sensörden üç düzlemde jiroskop verileri 

alınacaktır. Aracın sürüşü kameradan gelen görüntü kaydından yapılacağından operatör görüş 

alanı olmasa bile robotun durumu ve su içindeki dengesi hakkında bilgi sahibi olabilecektir. 

İhtiyaç halinde kontrolü bu bilgilere uygun olarak da sürdürebilecektir.  

       9.5. Maliyet ve Performans Avantajı 

       Projenin üretim ve parça maliyetleri olabildiğince az miktarda tutularak düşük bütçeli bir 

araç oluşturulacaktır. Fiyatına göre performansı ise daha üst düzey olacaktır. Bunu sağlayan 

etkenler aracın verimli kullanılan bir hacmi ve boyutu olması, bazı temel parçaların üretiminin 

takım tarafından yapılması, düzgün bir bütçe planlamasına sahip olunması, fiyat/performans 

özelliği yüksek parçaların seçilmesi ve bazı işbirliklerinin oluşturulmasıdır.  
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