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1. RAPOR ÖZETİ  

Tecrübelerimiz doğrultusunda TEKNOFEST İnsansız Su Altı sistemleri Temel Kategori 

başvurumuzu yaptık ve ÖTR’yi geçtik. KTR’de bahsedeceğimiz başlıkları ele alırsak:  Takım 

üyelerimizi tanıttık ve karışıklık olmasın diye görev dağılımı yaparak şema oluşturduk. 

Sonrasında ÖTR’den bu yana değiştirdiklerimizden bahsettik ve projemizi değerlendirdik. 

Başından beri yaptığımız araç tasarımlarımızdan bahsettik ve nihai aracımızı açıkladık. 

Görevleri en iyi şekilde yapmak istediğimiz için hangi görevlerde neler yapacağımız hakkında 

değerlendirme yaptık ve mekanik süreçte hangi malzemeleri yapacağız, çizimlerini sunduk ve 

süreçte nasıl bir yol izleyeceğimiz hakkında bilgi verdik. Robotta kullanılacak malzemeleri ve 

teknik özelliklerini anlattık aynı zamanda malzemelerin üretim yöntemlerini açıkladık. 

Çizdiğimiz tüm araçların fiziksel özellikleri hakkında bilgi verdik. Elektronik tasarım 

sürecimizi detaylıca anlattık. Aynı zamanda algoritma ve yazılım tasarımımızı açıkladık. 

Robotta kullanacağımız arayüzümüzü ve yardımcı elemanlardan bahsettik. Güvenliğe önem 

veren bir takım olduğumuz için güvenlik önlemlerimizden detaylıca bahsettik ve 

oluşturduğumuz güvenlik tablo ve afişlerimizi paylaştık. Güvenlik şemamızı yaptık. Bu sene 

yaptığımız testlerden ve pandemiden dolayı bu sene yapamasak da geçen seneden yaptığımız 

ancak bu sene salgın olmasaydı yapacağımız testlerimizi yazdık. Geçen sene ve bu seneki 

birikimlerimizden bahsettik tecrübe kısmında. Zaman, bütçe ve risk planlamalarımızı gerçekçi 

bir şekilde hazırlayarak paylaştık. Neden zaman planlaması yapıyoruz, risk yönetimi nedir 

gibi başlıklara yer verdik. En önemlisi robotumuzun özgün yerlerini fotoğraflarla açıkladık. 

Rapor taslağına uygun olarak hazırlanan bu rapor yarışmaya hazırlık sürecinde yaptığımız 

bütün çalışmaları detaylarıyla anlatmaktadır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Takım Danışmanı:   

İsim: Kağan Kapıcıoğlu 

Sabancı Üniversitesi Mekatronik Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

Takım Lideri:   

İsim: Aslı Gönül Ansen 

Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi  

Sınıf: 10 

Gravity Robotics’in takım kaptanıyım, FRC Cosmos Robot 

Works üyesiyim ve daha önce çok kez VEX gönüllülüğü haptım, 

TÜBİTAK’a Teknoloji alanından girdim. Bu sene hazırladığım 

biyoloji projesi de bölge finallerine kaldı. Solidworks ve Arduino 

biliyorum.  

 

 

Lider Yardımcısı: 

İsim: Bora Baysal  

Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi  

Sınıf: 9 

16 yaşındayım ve Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji 

Lisesi öğrencisiyim.  Arduino, Java, Fucion 360, Autocad ve 

Solidwords bilgim var. Genel olarak yazılım elektrik elektronik 

gibi alanlarla ilgileniyorum. Benim, 5. Sınıfta FLL ile robotik 

kariyerim başladı. Hazırlık sınıfında ise FRC yaptım ve Amerika 

da yapılan finallere katılmaya hak kazandık ve katıldık. Ve sonrasında Cosmos Gravity ile 

tanışarak Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Temel Katagori yarışmasına katılarak birinci 

olduk. Ödülümüzü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldık ve bu benim için oldukça gurur 

vericiydi. Ve bu sene tekrardan Teknofest İnsansız Su Altı Sistemlerine katılarak takımımla 

beraber dereceye girmeyi hedefliyorum. 
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Üye-1 

İsim: Zeynep Keskiner  

Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi  

Sınıf: 10 

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji liseli 10. sınıf öğrencisiyim. 

Ardunio ve Solidworks eğitimim var. 2019 sezonu Teknofest 

insansız su altı sistemleri temel kategorisi birincisi olan su altı 

takımı Gravity Robotics’in kurucu üyelerindenim.  

FRC yapıyorum. Uzun bir zamandır resim çizip kendi 

tasarımlarımı yapıyorum, Tinkercad üzerinden üç boyutlu çizim 

yapıyorum. 2 yıldır aktif olarak karakalem kursuna gidiyorum ve 

küçük yaştan beri piyano çalıyorum...  

 

Üye-2 

İsim: Koray Koca  

Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi 

Sınıf: 9 

Swift, C, C++, Unity Unreal Engine, Kotlin ve mekanik 

elektronik gibi konuda bilgim var. Onun dışında hobilerim bateri 

çalmak, gitar çalmak, basketbol oynamak, maket yapmak ve 

model uçakçılıkla uğraşmaktır. 

 

 

Üye-3 

İsim: Rozem Dila Aydoğdu  

Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi  

Sınıf: 10 

Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 

9.sınıf öğrencisiyim. Bu sene içinde TÜBİTAK yarışmasına 

katıldım ve şimdi de arkadaşlarımla birlikte Teknofest’e 

katılmayı hedefliyorum. Ayrıyeten 4 senedir müzik ve edebiyat 

ile ilgilenmekteyim. Arduino eğitimi ve Visual Studio Code 

üzerinden kodlama eğitimi alıyorum.  
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Üye-4  

İsim: Ali Trenova 

Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Anadolu Lisesi  

Sınıf: 10 

16 yaşındayım. Bahçeşehir koleji nakkaştepe 50.yıl 

Anadolu lisesi öğrencisiyim. Arduino ile projeler 

yapmak ve kendimi geliştirebileceğim yeni alanlar 

keşfetmek, yapmayı sevdiğim şeyler arasındadır. 

Fusion 360 ve Solidworks kullanabiliyorum. İletişim 

becerilerim yüksektir onun dışında ise Picsart ve Polarr gibi fotoğraf editleme programları 

kullanabiliyorum ve ayrıca Android Studio ve Python öğreniyorum. 

Üye-5 

İsim: Cemil Barut 

Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi  

Sınıf: Hazırlık 

Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi Hazırlık sınıfı 

öğrencisiyim ve 15 yaşındayım. 2019 yılında Gravity 

Robotics takımının bir üyesi oldum. Karakalem çalışması 

yapmak, müzik dinlemek ve bilgisayar oynamaktan 

hoşlanıyorum. Yazılıma ve robotiğe küçüklükten beri olan 

ilgimden dolayı da bu sene Arduino ve Pyton eğitimi 

alıyorum. 

Üye-6 

İsim: Yağız Erdoğdu 

Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi  

Sınıf: Hazırlık 

15 yaşındayım. Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe Kampüsü Fen 

ve Teknoloji lisesi Hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Gravity 

Robotics üyesiyim. Önceden FLL yarışmasına katılmıştım. 

Hobilerim satranç oynamak, atletizm yapmak, masa tenisi 

oynamak ve bilgisayar oyunu oynamaktır. 
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Üye-7 

İsim: Kaan Kozaklı  

Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi  

Sınıf: Hazırlık 

15 yaşındayım ve Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl 

kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi hazırlık sınıfı öğrencisiyim. 

Gravity Robotics takımının bir üyesiyim. Hobilerim bilgisayar 

oyunu oynamak ve basketbol oynamaktır. Yazılıma ilgim var 

ve bu sene Arduino eğitimi alıyorum. 

 

 

Üye-8 

İsim: Alp Ethem Öcal 

Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi  

Sınıf: Hazırlık 

Bahçeşehir Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji 

Lisesi Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. 

Teknolojiye ilgi duyuyorum ve bu nedenle okulumun su altı 

robotik takımına katıldım. Gitar çalmak, futbol oynamak, 

gündemi ve teknolojiyi takip etmek, yapmayı sevdiğim şeyler 

arasındadır. Son zamanlarda ise yazılım dillerine merak sardım 

ve Pyhton öğreniyorum.  
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporunda sıralamada 4.olmamız bizim için büyük başarıydı. Emek 

verdiğimiz raporun karşılığını görmek Kritik Tasarım Raporu’nda bize daha çok güç verdi. 

ÖTR’de kırılan puanlarımız için rapor yazmaya başlamadan önce toplantı yaptık ve KTR’de 

bu başlıklardan nasıl daha fazla puan kazanabiliriz diye konuştuk. Rapor özetinden yarım 

puanımız gitmişti ÖTR’de bu sefer özeti daha detaylı ve açıklayıcı yazmayı düşündük. Takım 

şemasından da yarım puan gitti, bunun sebebini şema düzeninde hatalar olmasına bağladık bu 

sefer hata yapmamaya dikkat ettik. Araç ön tasarımından 4 puan kaybettik, nihai tasarımı bu 

daha açıklayıcı ve üretilebilir yaptık. Her şeyden önce güvenliğe önem veren ve raporda da 

bunu güzel aksettiren bir takım olduğumuz için güvenlik başlığından tam puan aldık. Yine 

zaman, bütçe, risk planlamasında rastgele şemalar koymak yerine gerçek hayatta da 

kullandığımız şemaları koyduğumuz için tam puan aldık. Referanslardan da akademik yazıma 

uyduğumuz için tam puan aldık. Raporda en düşük puanı özgünlük başlığından aldık. Bunun 

sebebini kendimizi özgünlük başlığında iyi anlatamadığımıza bağladık ve bu sefer daha 

açıklayıcı yazdığımıza inanıyoruz. Bunun yanında özgünlüğümüzü arttırmak için ÖTR’den 

sonra gerek robotta gerek malzemelerde değişiklikler yaptık. Özgünlükte bahsettiğimiz 

kısımların somut örneklerini paylaştık. İlk olarak ÖTR’de kullandığımız nihai şasiyi 

değiştirdik (Bakınız: 4.1). İlk raporda yaptığımız şasinin görevler ve görüş açısından dolayı 

uygun olmadığına karar vererek değişiklik yaptık. Motorları ÖTR’de hazır satın alacaktık, 

imkanlar doğrultusunda robotu yerli ve milli üretmeyi planladık bu raporda (Bakınız 4.3.1). 

ÖTR’de gösteremediğimiz pervane, nozzle ve braketleri bu raporda detaylı bir şekilde 

açıkladık (Bakınız: 4.1.1). ÖTR’de akrilik tüpü ve flanşları hazır olarak kullanmayı tercih 

ettik, bu raporda tüp ve flanşları kendimiz yapma kararı aldık ve yaptığımız çizimleri 

paylaştık (Bakınız:4.3.1). ÖTR’de robotik kolu kendimizin yapacağından bahsetmiştik. Bu 

raporda somut örnekler verip çizimlerini ve bitmiş halini paylaştık robotik kolumuzun 

(Bakınız: 4.1.1) KTR’de daha fazla detay açıklamaya gayret ettik. Jürilerin robotumuzu 

tanıyacağı bir rapor hazırlamak için uğraştık.  
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4. ARAÇ TASARIMI 

Görev Değerlendirmesi: 

Amacımız yarışmadaki görevleri kısa sürede ve en iyi şekilde yapmak olduğu için 

geçen seneki gibi görev değerlendirmesi yapmayı düşündük. Bu sene çok büyük farklar 

olacağını düşünmediğimiz için geçen seneki görev objelerini kullandık. 

Çember Geçme Görevi: 

Bu görevde çapı 90 cm olan ve havuzda rastgele konumlandırılmış 3 çemberden de 

belirli süre içerisinde temassız geçmemiz gerekmektedir. Bu yüzden robotumuzun boyutlarını 

minimum düşürebileceğimiz kadar düşürdük. 

 

Su Altı Temizlik Görevi 

Bu görevde, suyun altında bulunan farklı renk objeleri, suyun üzerinde bulunan 

objelerle eşleşecek renklerde olan sepetlere yerleştirmemiz gerekmektedir. Görev için robotik 

kolun çok iyi tasarlanmış olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir. Aynı zamanda objeleri 

görebilmek ve vakit kaybetmemek için kamera örüntüsünün iyi ve gecikmesiz olması gerekir.  

 

(Son görev bu sene yeni olacağı için görev çizimleri elimizde bulunmamaktadır. Ancak su altı 

temizlik görevi objelerine benzeyeceğini düşünüyoruz.) 

 



 
 

11 
 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

Araç 1: 

 

En: 46 

Boy: 48 

Yükseklik: 23 

Tahmini Kütle: 7.8 

 

Robotun Avantajları: 

• Aerodinamik olarak uygun bir araçtır. 

• Yarı kubbe her yeri görebilecek bir 

yere yerleştirilmiştir. 

• Üretimi açısından kolaydır ve kısa 

zaman alacaktır. 

• Görevlere uygundur. 

• Ayrıtları açısından tam puan alacak 

şekilde üretilmiştir. 

 

Robotun Dezavantajları: 

• Motorların konumu güvenli yerde değildir. 

• Arkadaki motor diğer motorlardan uzakta 

bir konumdadır, bu durum güç açısından 

sorun teşkil edebilir. 

• Motorun sivri köşeleri güvenlik sorunu 

oluşturabilir 

• Akrilik tüpe ulaşım zordur. Bu durum 

elektronik devreye herhangi bir sorun 

halinde problem oluşturur. 

•  Basit ve akla gelen bir tasarım olduğu için 

özgünlükten puan kırılabilir. 

 

PWM 

Kara Kontrol 

Ünitesi 

Su Altı Aracı 

Sistemimiz su altı aracı ve 

kara kontrol ünitesi olmak 

üzere toplamda 2 

parçadan oluşmaktadır. 

Bu iki sistem arasında 

bağlantı veri ve güç 

kabloları ile 

sağlanmaktadır. Karadaki 

bilgisayar ile su altı 

aracımızdaki veri 

alışverişini (görüntü ve 

komutlar)ethernet kablosu 

ile sağlamaktayız. Karada 

kalan bir başka ekipman 

iise 

 

ise yarışma komitesi tarafından sağlanan 220VAC gücü 12V 40A’ya çeviren çeviricidir. 

Bilgisayara bağlı olan joystick ile komutlar su altı aracına aktarılmaktadır. Raspberry Pi ile 

otopilotumuz olan Pixhawk ve kamera arasındaki haberleşme seri porttan olacak, robot kol 

ve motorla PWM sinyali ile yönlendirilecektir. Elektronik tasarımın yanında aşağıda 

tasarladığımız 5 adet şaseyi[1] açıkladık ve bu yarışma için bize en uygun olanı seçtik. 
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Araç 2: 

En: 45 

Boy: 48 

Yükseklik: 19 

Tahmini Kütle: 6.8 

 

Araç 3: 

En: 54  

Boy: 62 

Yükseklik: 24 

Tahmini Kütle: 9.1 

Robotun Avantajları: 

• Robot şartnamede belirtilen tam 

puanlık ölçülere uymaktadır. 

• Hafif olduğu için robotun hareketi 

daha kolaydır. 

• Şekli bakımından yayvan olmadığı 

için suda çok fazla direnç 

oluşmayacaktır. 

• Robotik kolun konumu objeleri 

almak için iyi bir konumdadır. 

• Robotun hızı diğer robotlara göre 

daha fazladır. 

 

Robotun Dezavantajları: 

 

• Hafif olduğu için suda batmakta 

zorlanacaktır ve bu motorlara ekstra güç 

bindirecektir. 

• Motorların konumu yakın olduğu için 

suda problem oluşabilir. 

• Motorlar dışarıda olduğu için zarar 

görebilir 

• Tüple şasi arasındaki boşluk robotun 

aerodinamiği için uygun değildir. 

• Robotun görüş açısı şasi tasarımından 

dolayı kısıtlıdır 

 

Robotun Avantajları: 

• Robot ağır olduğu için suda batması 

kolaylaşacaktır. 

• Kameranın görüş açısı geniştir. 

• Robotik kol kameranın göreceği şekilde 

konumlandırılmıştır. 

• Motorların Robot sekizgen şekilde 

olduğundan dolayı, robotun yan taraflarına 

motorlar, robotu en iyi şekilde götürecek 

biçimde yerleştirilmiştir. 

• Robotta bulunan tüp ortada olduğundan 

dolayı robotun ağırlık merkezine uygun bir 

yerde bulunmaktadır. 

Robotun Dezavantajları: 

• Robotun ayrıt uzunlukları tam 

puan almamız için uygun 

değildir. 

• Ağır bir robottur. Bu da robotun 

hareketini zorlaştırmaktadır ve 

motora yük bindirmektedir. 

• Akrilik tüpe ulaşım zordur. 

• Robotun aerodinamiği suya 

uygun değildir. 

• Robotik kol güvenli bir yerde 

değildir. Araç yere çarparsa 

robotik kol zarar görebilir 
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Araç 4: 

 

 

 

 

En: 47 

Boy: 48   

Yükseklik: 25  

Tahmini Kütle: 8.3 
 

 

*Son aracımız ise yarışmada da kullanacağımız çizimdir. 

Nihai Araç: 

                        Önden Görünüm                                                  Yandan Görünüm 

 

 

 

 

 

 

Robotun Avantajları: 

• Robotun aerodinamiği su altına 

uygundur. 

• Motorların konumu güvenli 

yerdedir. 

• Kamera açısı geniştir. 

• Robotun iki tarafında bulunan 

yapılar robotun hızını 

arttırmaktadır. 

• Motorların birbirine olan uzaklığı 

ideal seviyededir. 

 

Robotun Dezavantajları: 

• Robotun ayırtları uzundur. Bu durum tam 

puan almamızda engel olacaktır. 

• Robotik kolun geleceği yer robotik kola zarar 

verebilir. 

• Robotun genişliği fazla olduğu için su 

altındaki hızı daha yavaş olacaktır. 

• Akrilik tüp ve arkadaki motorun birbirine çok 

yakın olması tüpün arkasından tüpe müdahale 

edileceği zaman problem yaratacaktır. 

• Robotik kolun robotun altına yerleştirilmesi 

tasarım açısından imkansızdır. 
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                                Üstten Görünüm                                     Alttan Görünüm 
 

En: 42     Boy: 47     Yükseklik: 18     Tahmini Kütle: 7.3 

 
 

 

 

Yukarıda belirtilen dezavantajları robotu 3D’den bastıktan sonra veya basmadan önce 

Solidworks üzerinden ortadan kaldırabiliriz. Motor konumlarını robotu yazıcıdan çıkardıktan 

sonra değiştirebilir ve robotta bulunan keskin yerleri zımparayla yumuşatabilir veya 

Solidworks’te radyusla da yumuşatabiliriz. 

Neden Böyle Bir Şasi Tercih Ettik? 

Biyomimikri Nedir? 

Tarih boyunca medeniyetler kurup, keşifler yapan insanoğlu; tüm bu süreç boyunca doğayla 

hep iç içe olmuştur. Tasarımları ve icatları ile çevresini şekillendiren insanların; doğanın 

mükemmelliğine öykünüp, onu taklit etmeye çalıştığını birçok tarihi eserde görebiliriz. 

Kökeni eski dönemlere uzanan bu davranış şeklinin bir disiplin olarak ele alınması ise 

oldukça yenidir. Günümüzde bilim, mühendislik ve tasarım alanlarında yoğun şekilde 

karşımıza çıkan bu disiplin, biyomimikri başlığı altında toplanmıştır. 

Bu yıl geçen yılki tecrübelerimize dayanarak tasarımımızda biyomimikri yapmaya karar 

verdik. Dünyadaki en iyi tasarımlar doğada esinlenilerek yapılır. Biz de takım olarak su 

altının en eşsiz canlılarından olan vatozlar ve geceleri gökyüzünün kralı olan yarasalardan 

esinlendik. Vatozların su altındaki çevikliği, yarasaların onları dengede tutan kanatlarının 

aerodinamiği ile bu doğanın sayısız ve eşsiz canlılarından iki tanesine tasarımımızda hayat 

Robotun Avantajları: 

• Yapısal olarak aerodinamiktir 

• Özgün bir tasarımdır 

• Kamera görüş açısı geniştir. 

• Robotik kol objeleri alabilecek ve kameranın 

görebileceği bir yere koyulmuştur 

• Şartnamede belirtilen tam puanlık ölçülere 

uymaktadır 

• Hafiftir 

 

Robotun Dezavantajları: 

• Motor konumları birbirine 

yakındır 

• Robotta keskin yerler 

vardır 
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verdik. İlk olarak su altının eşsiz canlılarını araştırmaya başladık ve fikrimiz su altının en hızlı 

canlısı olarak bilinen köpekbalıkları oldu. Köpekbalıkları hakkında yaptığımız araştırmalarda 

biyomimikri alanında çokça tercih edildiklerini fark ettik. Örneğin altları, yük gemileri, 

yelkenliler... Bu biyomimikri örneklerinden faydalanarak Solidworks üzerinden bir çizim 

yaptık. Fakat biz daha özgün ve çok akla gelmeyen canlıları kullanmak istediğimizi fark ettik. 

Bu yönde yaptığımız araştırmalar sonucu vatozlar ve yarasalarda karar kıldık. Kağıt üzerinde 

her iki canlıdan esinlenerek birer tasarım yaptık, bu tasarımlarımızı yaparken vatozların su 

altındaki hareketleri ve yarasaların uçuş kabiliyetlerini inceledik. İncelemelerimiz sonucu bu 

iki canlının birisini seçmek yerine ikisini birleştirmeye karar verdik. Yarasanın kanatları ve 

vatozun vücudunu kullanarak özgün tasarımımızı SolidWoks ile üç boyutlu bir şekilde yaptık. 

Robotumuzda altı adet motor kullandık iki tanesi kanat kısmına 4 tanesi kuyruk kısmına 

konumlandırdık. Gövde kısmına robotumuzun hareket etmesini sağlayan elektronik devrenin 

içinde bulunduğu akrilik tüpü yerleştirdik ve üçü altta ikisi üstte olmak üzere toplam 5 tane 

destek ile şasiye sabitledik. Su altı temizlik görevinde kullanmak üzere kendimiz robotik 

kolumuzu tasarladık. Bu robotik kolu kendimiz tasarladığımız hareket edebilir bir sistemle 

robotumuza sabitledik çünkü açılır kapanır bir sistem olmasaydı robotumuzun hareket 

kabiliyetinde istemediğimiz aksaklıklar oluşturabilirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Yarasa                                                           Vatoz 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Mekanik kısmın yapılışı aşağıda belirtildiği gibidir. 

Şasi: 

Yarışma şartnamesine uygun boyutlarda olacak şekilde 

daire komutunu kullanarak vatoz şeklindeki robotumuzun 

gövdesini ve kuyruk kısmını oluşturduk. Kanat kısımları 

için motorların çapında ikişer daire daha çizdik ve 

sonrasında spline komutu ile kanat ve kuyruğu birleştirdik. 

Tasarımımızda yarasalara da yer verdiğimiz için biri 

büyük biri küçük iki daire daha çizip kanat kısımlarına 

yarasaların kanatlarına benzettik. Kafa kısmı için önce bir 

üçgen çizdik ve yine spline komutunu kullanarak kanatlar 

ile birleştirdik. Ekstrizüzyon ile katı oluştur butonuna tıklayarak iki boyutlu olan Çizimimizi 

üç boyutlu hale getirdik. Sonra üç boyutlu olan çizimimize Motorları yerleştirmek üzere 

motorların çapında ikisi kanatlarda bir tanesi kuyrukta olacak şekilde delikler açtık. 

Türümüzün boyunda kafa kısmının tam ortasından 8mm yüksekliğinde bir oyuk açtık oyuğun 

kenarlarına 4mm çapında 5'er adet sağına ve solunda olacak şekilde delikler açtık bu deliklere 

akrilik tüpümüzü robotumuzun şasesine bağlayacak destekler gelecektir. Şasimizin üzerinde 

son olarak motorlarımızı robotumuza bağlayacak olan braket için şasi üzerinde delikler açtık. 
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İzole Tüp: 

3D yazıcıdan 4.3.1’teki üretim yöntemlerinde belirttiğimiz gibi elektroniği 

koyacağımız tüpü ve flanşları çıkardık.  Sonrasında flanşlarda bulunan o-ring yuvalarına 

toplam 4 o-ringi yerleştirdik. Bu işlemi yapmamızın sebebi: o-ringlerin tüpü sudan izole hale 

getirmesidir. Elektronik devreyi tüpün içerisine yerleştirdikten sonra tray’i sabitleyeceğimiz 

iki parça ve çubuğu da yerleştirdikten sonra flanşların kapağını kapatacak ve vakum aletiyle 

tüpün içerisindeki havayı boşaltarak sıkacağız. Aynı zamanda tüpü şasiye tutturmak için ayrı 

bir parça çizdik. 

 

Elektronik Disk                                      Tüpü şasiye tutturmak için çizilen parça 

  

Nozzle ve Braketler: 

Nozzle’ı Solidworks’ten motorumuza uygun bir şekilde çizerek 3D yazıcıdan çıkardık. 

Nozzle’ları şasiye tutturmak için Solidworks’ten braket çizimi yaptık, şasiyi oluşturduktan 

sonra önceden belirlediğimiz vida deliklerinden braketlerleri ve nozzle’ları vidalama 

yöntemiyle monte edeceğiz.  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                 Nozzle                                          2D Braket 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Braket Basım Süreci 
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Robotik Kol: 

Robotumuzun objeleri tutacağı kıskacı tasarlarken öncelikli olarak internette kıskaç 

tasarımı için araştırmalar yapıldı. Araştırmaların sonucunda bulunan konuların üzerinden 

geçilerek kıskaç tasarımı yapılmaya başlandı. Kıskaç açıklıkları objeleri yakalamaya yetecek 

açıklıkta olacak şekilde ayarlandı. Bunun yanında objenin kıskaca yapacağı ağırlıkla kıskacın 

açılmamasını sağlamak için lineer mil sistemi ile çalışan bir düzenek hazırlandı. Bu sayede 

aşağıdaki figürde de görülebileceği gibi yük kolu ile hareket kolunu aralarında 90 derece açılı 

tutularak sonsuz tork gücü elde edildi. Bu sayede yakalanan objenin ağırlığından dolayı hiçbir 

şekilde kıskaç açılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Yukarıda görüldüğü gibi su içinde çalışma performansı yüksek 

olan ve adım sayısını rahatlıkla ayarlayarak kıskaçları istediğimiz 

kadar açıp kapamamızı sağlayacak olan step motor tercih 

edilmişti. Bunun yanında tasarımsal olarak kıskaçlar ön tarafa 

doğru sivrilmesinin amacı ise operatörümüzün objeyi daha rahat bir şekilde yakalamasını 

sağlayarak sürüş kolaylığı yaratmaktır. 
 

Pervane Çizimi: 

4.3.1’deki üretim yöntemlerinde belirttiğimiz gibi 5 adet pervane çizdik daha 

sonrasında 6’daki test aşamalarına ekledik akışkanlar analizine sokup. Pervane çizimi 

aşağıdaki gibidir. 

İlk önce daire çizerek pervanenin merkezini oluşturduk. 

Sonrasında pervanenin merkezinin etrafına referans geometrisi ve 

spline’ı kullanarak kanatlarını çizdik. 

Kanatların üstüne yine aynı yöntemi 

kullanarak 2. Kanat kısmını çizdik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareket yönü 

(Lineer Mil) 
Yük Yönü 

Kanat Üstündeki İkinci Kanatlar 

Step Motor 

Lineer Mil Sistemi Kıskaç 
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Görev analizi ve şartnamenin okunması

Şasi çizimiyle alakalı zaman planlaması ve toplantıların 
düzenlenmesi

Çizilen robotların toplantıyla artı ve eksi yönlerinin 
belirlenmesi

Artı ve eksileri belirlenen robotlara göre yeni bir robot çizimi 
yapılması

Robotta çizilecek mekanik malzemeleri belirlenmesi çizilmesi 
ve nihai tasarıma ulaşılması

Robot Tasarımında İzlenen Yol Haritası: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracımızın nihai hali, neden o tasarımı seçtiğimiz ve tasarımdan esinlenme hikayemiz üstteki 

bölüm 4.1’de detaylı olarak anlatılmıştır(bknz: sayfa 11-12-13). Tekrara düşmemek adına 

buraya eklemedik ilgili bölüme atıf yaptık. 

 

4.1.2. Malzemeler  

ÖTR’de oluşturduğumuz malzeme listesini güncelledik. Liste ileride oluşabilecek kafa 

karışıklıklarını önledi aynı zamanda bütçe planlaması yaparken yardımcı oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eğer fırçasız motoru izole etmeyi başarırsak elektronik malzemelerde belirttiğimiz ETR-100 

motor yerine 6 adet fırçasız motor almayı planlıyoruz.)  
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Aşağıda robotun üretimi boyunca kullanılacak malzemeler yer almaktadır. 

Filament: 

3D baskı filamenti, 3D yazıcıların kaynaşmış biriktirme modellemesi için termoplastik 

besleme stoğudur. Yazdırmak için farklı sıcaklıklar gerektiren farklı özelliklere sahip birçok 

tipte filament vardır. Filament yaygın olarak 1,75 mm ve 2,85 mm'lik iki standart çapta 

mevcuttur. Filament çeşidi temel olarak ABS ve PLA  olarak ikiye ayrılır. İkisi arasında 

seçim yaparken avantaj ve dezavantajları belirledik ve teknik özelliklerine baktık. Bunlar: 

 

ABS Avantajları: 

• PLA’ ya göre daha dayanıklı ve güçlüdür. 

• Yüksek ısıya dayanıklıdır. 

• Makine ve araç parçaları için daha uygundur. 

• Uzun ömürlüdür. 

 

PLA Avantajları: 

•Basılırken taban ısıtmasına gerek duymaz. 

•Çevreye dosttur. 

•Parlak ve pürüzsüz görünür. 

•ABS’e göre daha güzel kokar ve baskı sırasınra 

zararlı buhar yaymaz. 

•Daha hızlı baskı alınabilir. 

•Daha detaylı sonuçlar elde edilir. 

 

ABS’yi robotun şasi gibi sağlam olması gereken yerlerinde kullanmanın, PLA’yı ise 

elektronik tray gibi çok fazla sağlam olmasına ihtiyacımız olmadığı yerlerde kullanmanın 

bizim için daha yararlı olacağını düşündük ve her ikisini de kullanmaya karar verdik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi ekip üyelerimizden birimizin evindeki 3D Printer ile 

ABS ve PLA malzemelerden basit parçalar basarak yük altında dayanıklılık testleri yaptık.) 

 

Dezavantajları: 

• Baskı tabanı sıcak olmazsa deforme olur. 

• Baskı alması daha zordur. 

 

Teknik Özellikleri: 

• Erime Sıcaklığı: 210-230 °C 

• Tabla Sıcaklığı: Maksimum 110 °C 

 

PLA Dezavantajları: 

•ABS’ye göre daha kırılgandır. 

•Sıcaklıkta, güneş altında deforme olabilir. 

 

PLA Teknik Özellikleri: 

• Erime Sıcaklığı: 190-210 °C 

• Tabla Sıcaklığı: 0 – 70 °C 
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Akrilik Tüp: 

İçerisinde bulunan elektronik şemayı sudan izole 

hale getirerek oluşabilecek güvenlik problemlerinin 

önüne geçer. Robotun en önemli malzemelerinden 

biri olarak düşündüğümüz akrilik tüpü nasıl 

yapacağımızı 4.1.3’teki üretim yöntemlerinde 

açıkladık. Genel olarak teknik özelliklerinden 

bahsedecek olursak: 

 

•Maksimum Dayanma Derinliği: 100 metre 

• Ana Gövde Malzemesi: Akrilik 

 

 

 

 

 

 

(Akrilik tüpe sisteminin bütün ekipmanları) 

 

Dome(kapak)[12]:  

Akrilik tüpün uçlarından birisine gelecek kubbe 

biçimli malzemedir. Robotumuzda dome 

kullanmamızın sebebi ise ışığın suda kırılarak 

cisimlerin farklı yerlerde ve farklı uzaklıklarda 

görünmesini engelleyerek kamera görüntüsü açısından 

kolaylık sağlamasıdır. 

 

 

 

O-Ringli  Flanş: 

Akrilik tüpün sudan izole eder, biz aliminyum flanş kullanmayı 

tercih ettik. Flanşın etrafında o-ring olması flanşın tüpe daha sıkı 

bağlanmasını sağlıyor. 

 

 

Elektronik Tray: 

Akrilik tüpün içinde bulunan ve elektronik parçaların üzerinde durduğu böylece devrenin 

karşmaması ve kabloların çıkmamasını sağlayan malzemedir. 
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4.1.3. Üretim Yöntemleri 

Su altı motoru için iki seçenek belirledik. Bunlardan bir tanesi EngTechs adlı firmadan 6 adet 

su altı motoru alıp nozzle ve pervanesinde kendi üretimimizi kullanmak, diğeri ise 6 adet 

fırçasız motor alıp paslanma vb. durumla karşılaşmamak için sudan izole hale getirmek ve 

yine nozzle ile pervanede kendi üretimimizi kullanmak. Fırçasız motor ile ilgili araştırma ve 

çalışmalarımız devam etmektedir. Su geçirmez tüp için de iki seçeneğimiz bulunmaktadır. İlki 

Blurobotics’ten tüpü hazır olarak almak ikincisi ise kendimiz üretmek. Geçen sene 

yarıştığımız için elektronik parçalar zaten vardı, bu sene de robot yapımında geçen seneki 

malzemeleri kullanacağız. 6’daki test kısmında kurulumu tamamlanmış devreyi görebilirsiniz. 

Akrilik tüpün içerisine koyacağımız elektronik tray’i kendi devre kurulumumuza göre 

Solidworks’ten çizdik. Robotik kolu Solidworks’ten çizerek kendimiz üretmeyi amaçlamıştık, 

bu yüzden malzeme listemizi çıkardık ve çizimimizi tamamladık. Şasiyi biomimikri 

yöntemini kullanarak özgün ve üretilebilir şekilde Solidworks’te çizdik. 3D yazıcıdan parça 

parça baskı alacağız. Robotumuzun tüm mekanik parçalarını okulumuzda bulunan 4 adet 

Zaxe X1[3] marka 3 boyutlu yazıcıyla üretmeyi amaçlıyoruz. Yazıcının teknik detaylarını 

aşağıda görebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su Altı Tüpü Yapımı: 

Amaçlarımız arasında milli ve yerli teknolojinin yanında özgün bir çalışma gerçekleştirmek 

olduğu için, daha önce çok denenmemiş bir fikir bulmaya çalıştık ve akrilik tüpü ve flanşları 

aşağıdaki gibi yapmakta karar kıldık. 

• SolidWorks’ten tüp çizimi yaptık ve 

tüpün içerisini 2mm kalınlık kalacak 

şekilde boşalttık. 

 

 

  

 Et Kalınlıkları 

Boşluk 



 
 

22 
 

 

 

• Aynı işlem flanşlar içinde yapıldı. 

(Bu işlemi yaparak 3D yazıcıdan çok hızlı bir şekilde 

üretebileceğimiz kalıp tasarımı çıkarmış olduk. Maliyeti 

az ve üretimi hızlı olabileceğinde kalıp döküm sonrası 

kırılıp atılarak kolaylık ana malzemeye ulaşılabilinir.) 

 

 

Epoksi adını verdiğimiz kabloları su altından izole etmek vb. için kullanılan sıvıyı 3D 

yazcıdan baskı aldığımız tüpün boş kısımlarından sıktık ve kurumaya bıraktık. Kuruduktan 

sonra tüpü filamentten ayırdık. 

Tüpün her iki tarafına gelecek flanşlar için de SolidWorks’te çizim yaptık ve aynı şekilde 

flanşların içini 2mm kalacak şekilde boş bıraktık, o-ring yuvaları açmayı ihmal etmedik. 

Yine baskıların içine epoksi döküp kuruduktan sonra flanşların etrafındaki filamentleri 

çıkardık. 

 

Su Altı Motor İzolasyonu: 

1. İnternet sitesi üzerinden güçlü çalışan fırçasız motor aldık. 

2. Motorun güçlü olup olmadığını test etmek için testler uyguladık. 

3. Su altında kablo tellerinde paslanma gibi durumlar olacağı için epoksi adındaki sıvıyı 

fırçasız motorun kablo, tel kısımlarına uyguladık ve kurumaya bıraktık. Böylece ileride 

oluşabilecek paslanmaya bağlı güç eksilmeleri yaşanmayacak. 

4. Nozzle için tipik bir çizim düşündük, pervane içinse 5 farklı çizim yaptık ve her birini 

akışkanlar analizine soktuk ve su altındaki durumlarını inceledik. (Akışkanlar analizi 

sonuçlarını 6’daki test kısmında görebilirsiniz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et Kalınlıkları 
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Akışkanlar analizi sonucu ve özgünlüğe bakarak siyah kutu içindeki pervanenin motorlarda 

kullanımını uygun gördük ve 3D yazıcıdan baskısını alacağız. Basım süreci ve baskı detayları 

aşağıdaki gibidir. 

 

Yukarıdaki bölümlerde anlatılan robotik kolumuzun ana gövde ve kıskaç üretimi de aynı 

şekilde 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak yapacağız. Bunun yanında bölüm 4.3.1.’de 

detaylı anlatılacağı üzere, üzerindeki elektronik ekipmanlarına özel yerleşim yerleri 

düşünülerak tasarlanmış elektronik tabakamızda aynı şekilde üretilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik Tabaka 

Hafiflik, hızlı üretim, özgünlük ve bunun yanında düşük maliyeti sağlamak için mekanik 

akşamlarım birçoğu bahsettiğimiz gibi 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak yapacağız. 

Bunun yanında elektronik aksamın birleştirilmesinde lehimleme, ilgili deliklerin 

genişletilmesi ya da açılması yönünde ise vidalama yöntemi kullanılacaktır. Özelikle dramelin 

üretmiş olduğu yüksek devirden faydalanarak 3 boyutlu yazıcıdan elde ettiğimiz parçaların 

düzenlenmesi ya da ilgili yerlerin kesilmesi için kesme yöntemini kullanacağız. 

Lehim yöntemi: 

Lehim, kalay ve kurşun maddelerinin karışımından oluşan bir 

alaşımdır. Lehimleme, iki veya daha fazla metalin 

birleştirilmesi işlemidir. Bu işlemde iki veya daha fazla metal 

parçanın uçları, çok yüksek sıcaklıkta eritilmiş lehim ile 

birbirlerine tutturulur. Bizim en çok tercih ettiğimiz teknik 

havya ile lehimleme olacaktır. Havya ile lehimleme tekniği en 

temel teknik olup kısaca şöyle açıklanabilir: Lehimlenecek 

bölge belirlendikten sonra havya ile ısıtılır, ardından ısıtılan bölgeye lehim tutulur ve lehim 

iletken bölgeyi kaplar. Lehim soğuduğunda işlem tamamlanmış olur. 
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Matkapla Vidalama Yöntemi: 

Matkap kullanımındaki en önemli konu “deleceğiniz malzemedir”. Deleceğimiz malzemeler 

plastik olacağı için çoğunlukla bütün matkap çeşitleriyle bu işlemi gerçekleştirebiliriz. 

Kullanacağımız somun ve cıvata türleri şu şekildedir: 

Cıvatalar ve vidalar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somunlar: 

1. altıgen başlı somun 

2. halka somun 

3. kontra somun 

4. kör somun 

5. taçlı somun 

6. kelebek somun 

 

 

 

Dramel: 

Dremel bir dizi yüksek devirli kablolu ve kablosuz çok amaçlı 

el motoru geliştirmiştir. Değişken yükseklikteki hızı, her çeşit 

malzemede oyma, gravür, frezeleme, bileme, taşlama, 

temizleme, polisaj, kesme ve zımparalama yapılmasını sağlar. 

 

 

 

 

Şerit Testere: 

Robotumuzda herhangi bir metal kullanmaya sonradan 

karar vermemiz halinde o metalin kesimi ve 

şekillendirilmesi şerit testere yardımı ile yapılacaktır. 

Geçen seneki robotumuzu yaparken ana şase parçalarını 

oluşturmak için kullandığımız şerit testere ve güvenlik 

önlemlerini alarak makineyi kullanan ekip 

arkadaşlarımızı yandaki fotoğrafta görebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

1. altıgen başlı 

2. yuvarlak başlı 

3. gömme başlı 

4. silindirik başlı 

5. gömme Alyen başlı 

6. silindirik Alyen başlı 

7. gömme yıldız başlı 

8. tırtıllı başlı 
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4.1.4. Fiziksel Özellikler 

 

 

 

 

 

                              Boy: 47cm 

                                                       

                                                                                 En (kanat açıklığı): 42cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Yükseklik: 18cm 

 

 

 

Tahmini kütle yaklaşık olarak 7.3 kilogram olacaktır. 

Bu sayede kilo puanlamasından en yüksek puanı 

almayı hedeflemekteyiz. Bunun yanında ise teknik 

çizimlerde de görüldüğü gibi bütün bu ağırlığı suyun 

içerisinde sızdırmaz tüpümüzün içerisinde bulunan 

havayla dengeleyerek nötr yüzerliliğe ulaşmayı 

hedeliyoruz. Ayrıca yine çizimlerde görüldüğü gibi tüp 

robotumuzun üst tarafına, diğer ağırlıklar ise alt 

tarafına daha yakındır. Bu tasarımsal olarak bilinçli 

izlediğimiz bir yoldur. Nötr yüzerliliğin yanında ağırlık 

merkezimizi aşağıya, yüzerlik merkezimizi yukarıya 

yakın tutarak, suyun içerisinde bir çeşit hacı yatmaz 

mantığıyla görev objelerini taşırken robot üzerine binecek ekstra ağırlıkta bile dengeyi 

sağlamayı hedefledik. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik Tasarım Sürecinde İzlediğimiz Yol: 

Bu sene elektronik devredeki malzemelerin bağlantısını Solidworks’te montaj yaparak anlatmaya 

karar verdik. 

 

 

 

İlk olarak ESC’lerimizi devreye 

koyduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC’lerin üzerine ESC’leri 

bağlayacağımız klemenslerimizi 

yerleştirdik 

 

 

 

 

Sonrasında elektroniği akrilik tüpe 

sabitleyecek elektronik 

disklerimizi monte ettik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspberry Pi’yi montajladık 

 

 

 

 

 

 

ESC 

Klemens 

Disk 

Raspberry Pi 
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Pixhawk’ı Raspberry Pi’nin üzerine koyacağımız için ayrı bir parça tasarladık onu da 

montajladık. Sonrasında ise Pixhawk’ı Raspberry Pi’nin üzerine oturttuk 

 

 

 

Regülatörü elektronik 

tablanın diğer tarafına 

montajladık 

 

 

 

 

 

 

 

      

Elektronik Devrenin Önüne 

her iki taraftaki ESC 

kablolarını güç dağıtım 

panelini montajladık.  

 

 

 

 

Son olarak da raspberry 

pi’ye bağlanacak AHD 

kamerayı montajladık. 

Ayrıca daha fazla görüş 

açısı yakalamak için “z” 

ekseninden kamerayı 

hareket ettirecek bir servo 

bağladık. 

 

Ayırma Parçası Pixhawk 

5V Regülatör 

Güç Dağıtım Paneli 

Kamera 

Servo 
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Elektronik, yazılım ve algoritma sürecini en kısa ve en kolay yoldan açıklayabilmek için bi 

şema oluşturduk. 

Elektronik şemamız aşağıdaki gibidir: 

İlk başta elektronik kısmı 

bölümlere ayırdık ve takım üyeler 

arasında bölüştürdük. 

Yazılım Tasarım 

Süreci: 

Yazılım ekibi gerekli 

yazılım dillerinde 

kendilerini 

geliştirdi ve 

kodlarını yazdılar.  

Algoritma Tasarım Süreci: 

Algoritma ekibi öncelikle 

robotu “tanıdılar” 

sonrasında python dillerinde 

kendilerini geliştirerek 

arayüzümüzü geliştirmek 

için araştırma yapıyorlar. 

Elektronik Tasarım 

Süreci: 

Robotta kullanılacak 

elektronik devreyi 

kurdularürtilecek 

elektronik malzemeler 

üzerine  çalışma 

yürüttüler. 
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Öncelikle şartnamede yazdığı gibi tüm takımlara 220VAC verilecektir. Fakat biz bu enerjiyi 

12V 40A DC’ye çevirmeyi planlamaktayız. Robotta Pixhawk kullanmayı tercih ettik. 

Pixhawk’ı tercih etmemizin nedeni her türlü araç tipini destekleyip çok amaçlı bir parça 

olmasıdır. Pixhawk’ın bizim robotumuzdaki görevi ise Raspberry Pi’a bilgisayar üzerinden 

gelen komutları ESC’ye iletmek, servo motora gelen komutları robotik kola iletmektir. ESC 

ise Electronic Speed Controller yani motorların gücünü kontrol etmemizi sağlayan parçadır. 

DC motor ise düz akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinedir. DC 

motorun bizim robotumuzdaki görevi ise robotu istediğimiz yöne hareket ettirmemizi 

sağlamasıdır. Gripper (robotik kol) ise robotun programlanabilir havuzdaki nesneleri 

taşımamızı sağlayacak parçadır. HD kamera, analogCCTV altyapısını kullanarak 720p ve 

1080p çözünürlükte görüntü elde edilebilen gelişmiş bir teknolojidir. HD kamera ise 

havuzdaki nesneleri görerek robotu oraya götürmemiz için gereken kameradır. Servo, 

mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme kontrolünü hatasız bir şekilde yapan 

tahrik sistemi olarak tanımlanır. Servonun bizim robotumuzdaki görevi ise robotik kolu 

gerekli açıda döndürmektir. Elektronik malzemelerden aşağıda detaylı bir şekilde bahsettik. 

Elektronik kısma güvenlik aşamasında çok önem vermekteyiz. Kablo yırtılmalarına dikkat 

ediyoruz ki suyun altına girince robot elektrik kaçağı olmasın. Elektronik grubu takım 

arkadaşlarımız evlerinde elektronik devreyle ilgilenirken bile dikkatli bir şekilde çalışmalarını 

yürütüyorlar. 

 

HD KAMERA: 

AHD kamera[11], analog CCTV altyapısını kullanarak 720p ve 

1080p çözünürlükte görüntü elde edilebilen gelişmiş bir teknolojidir. 

AHD teknolojisi, koaksiyel kablo üzerinden aktarılan analog video 

sinyalinin, AHD-DVR dijital kayıt cihazı tarafında işlenmesi esasına 

göre çalışmaktadır. HD kamera görüntüsünün kaliteli olduğunu 

düşündüğümüz için seçtik. HD kamerayı raspberry pi’nin girişine 

bağlayarak görüntü elde edeceğiz. 

 

Özellikleri: 

• Giriş gerilimi 5 V’tur 

• Yatay açı 80 derecedir  

• Dikey açı derecedir 

• Çözünürlüğü 1080p’dir 

• 300 metre derinliğe kadar görüntü aktarımı sağlamaktadır 

• Boyutu 32 mm x 32 mm’dir 

• Ağırlığı ise 5 gramdır 
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Pixhawk: 

Pixhawk[4]; hem akademik açıdan hem 

de hobi için geliştirici topluluklara açık, 

yüksek kaliteli ve düşük maliyetli 

otopilot donanım tasarımları için bir 

standart sağlamayı amaçlayan bağımsız 

bir açık donanım projesidir. Diğer bir 

seçenek olan APM’yi kullanmama 

nedenimiz ise ikisi de benzer bir işletim 

sistemiyle çalışsa da pixhawk’ın daha 

güncel olmasıdır. Yapmayı 

düşündüğümüz robotumuzdaki işlevi  ise 

bilgisayar tarafından Rasperry Pi' a 

gönderilen komutları ESC'ye ileterek, Servo'ya gelen komutları robotik kola ileterek 

çalışmasını sağlamaktır. Ek olarak pixhawk’ın buzzer girişinden buzzer takacağız böylece 

robot açılırken sorun yoksa buzzer’dan ses gelecek. 

 

Özellikler: 

• Ana işlemcisi 32 bit Arm Cortex M4 tabanlı ST Microelectronic’in bir ürünü( STM32F427 

Cortex M4 core with FPU). Bu işlemci “NuttX Real Time Operating System” ile kullanılıyor. 

• 168 Mhz/256 KB RAM/2 MB Flash 

• 14 adet PWM çıkışı bulunmaktadır 

• 7 V yüksek akımlı servo çıkışları 

• Ağırlığı 38 gramdır 

• Boyutu 50 mm x 15.5 mm x 81.5 mm’dir 

Raspberry Pi: 

 

Raspberry Pi[6], bilgisayara ve televizyona 

bağlanabilen kibrit kutusu boyutunda olan bir 

mini bilgisayardır. Bir masaüstü bilgisayarın 

yapmasını beklediğiniz her şeyi, internette 

gezinmek ve yüksek tanımlı video oynatmaktan, 

e-tablo hazırlamaktan, kelime işlemekten, oyun 

oynamaya kadar yapabilir.Fiyatnın uygunluğu da 

onu çok kullanılan bir elektronik haline 

getirmiştir. Çok fazla modeli olmasına karşın biz Raspberry Pi 3 modelini kullanacağız. 

Yapacağımız robotumuzdaki işlevi ise bilgisayar tarafından gönderilen komutları Pixhawk'a 

iletmektir. 

 

Özellikleri[9]: 

• ARM v6 mimarisi 

• 1 GB RAM bellek 

• 4 adet USB 2 portu 

• 100 MBIT Ethernet girişi 

• Boyutu 85.60 mm x 53.98 mm x 17 mm’dir 

• Ağırlığı ise 45 gramdır 
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ESC: 

 

ESC sistemi pek çok farklı alanda kullanılan kontrol güç 

ve beyin ünitesidir. Oldukça etkin bir hareket etme ve 

durdurma potansiyeliyle teknolojik bir yapıya sahiptir. 

Elektrikli motor ile çalışan RC model araba , tekne ,uçak 

, helikopter gibi araçlarda kullanılır. ESC, model 

arabadaki kumanda alıcısına bağlı çalışır. Sensörlü ya da 

sensörsüz şekilde iki farklı seçenek üzerinden 

değerlendirme potansiyeli oluşturmaktadır. Bu sistemler 

doğrultusunda çalışma sistemi bir kumandaya bağlı 

olarak gerçekleşir. Kumandadan gelen gaz ve fren 

tepkilerini motora ileterek arabayı hareket ettirir ya da 

durdurur. Gaza veya frene bastığımız zaman motora 

gidecek olan enerjinin doğru orantılı olarak yansıtılması 

sağlar. ESC sayesinde araç, gaza veya frene basış 

şeklimize göre az veya çok tepki vererek hızlanma, yavaşlama, durma ve geri gitme işlevlerini 

yerine getirebilir. 

Bu parça bizim elektrikli araçlarımızın oyuncaktan ayrılmasını sağlayan en büyük farktır. 

Yapacağımız robotumuzdaki işlevi ise motorlara çalışması için yeterli enerjiyi 

sağlayabilmektir. 

 

Teknik Özelikler: 

• Giriş gerilimi 7 – 26 V’tur 

• Maksimum akım 30 A’dir 

• Sinyal gerilimi 3.3 – 5 V’tur 

• Ağırlığı 16.3 gramdır 

Servo: 

Servo,mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme 

kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik sistemi olarak 

tanımlanır. Yani hareket kontrolü yapılan bir düzenektir. Servo 

motorlar, robot teknolojilerinde en çok kullanılan motor çeşidi 

olmakla birlikte, RC (Radio Control) uygulamalarda da 

kullanılmaktadırlar. Servo motorların içerisinde motorun 

hareketini sağlayan bir DC motor bulunmaktadır. Bu motorun 

dışında bir dişli mekanizması, potansiyometre ve bir motor 

sürücü devresi bulunmaktadır. Potansiyometre, motor milinin dönüş miktarını ölçmektedir. 

Servolar, istenilen pozisyonu alması ve yeni bir komut gelmediği sürece bulunduğu pozisyonu 

değiştirmemesi amacıyla tasarlanmıştır. 

Servo içerisindeki DC motor hareket ettikçe potansiyometre döner ve kontrol devresi motorun 

bulunduğu pozisyon ile istenilen pozisyonu karşılaştırarak motor sürme işlemi yapar. Yani, 

servolar diğer motorlar gibi harici bir motor sürücüye ihtiyaç duymadan çalışmaktadırlar. Üç 

farklı çeşidi bulunmasına karşın biz RC servo kullanmayı planlamaktayız. Yapacağımız 

robotumuzdaki işlevi gerekli açı ve yönlerde robotun hareketini sağlamaktır. 
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Robotik Kol: 

Günümüzde, Robot Kolları (Robotic Arm) 

endüstriyel üretim tesislerinin temel taşı haline 

gelmiştir. Hidrolik, pnömatik ve elektrikli, 

çeşitli motor sistemleriyle üretilen bu sistem, 

endüstrinin birçok alanında kullanılmaktadır. 

Robotik kol, programlanabilir, mekanik 

parçaların bütünü ya da komplex bir robotun bir parçası olarak nitelendirebilir. İnsan gücünü 

en aza indirerek, hata payı oranını azaltıp üretim miktarını üst seviyelere getirerek, günümüz 

teknolojisine önemli derecede katkı sağlamaktadır. Robotlar için bazı nesneleri tutmak ya da 

hareket ettirmek için kullanılır . Yapacağımız robotumuzdaki işlevi nesneleri tutabilmek ve 

hareket ettirebilmektir. Biz bu sene robotik kolumuzu kendimiz yapacağız. Öncesinde 

kendimize elektronikle alakalı teknik özellikler belirledik. Yukarıdaki bölümlerde açıklandığı 

gibi lineer hareket mekanizmasıyla çalışacak olan bu robot kolun ana motorunu step motor 

olarak belirledik. 

Çalışma gerilimi 5 V’tur. 

Maksimum akım 1 A’dir. 

 

Fırçasız Motor: 

Elektronik olarak değiştirilmiş motor ve senkron DC motorlar[2] olarak da bilinen fırçasız bir 

DC elektrik motoru, motorun her fazını bir motor 

üzerinden tahrik etmek için alternatif akım şeklinde 

elektrik üreten, bir invertör veya anahtarlamalı güç 

kaynağı ile çalışan akım motorlarıdır. Biz 3.2.3’te 

belirttiğimiz yöntemle fırçasız motoru su altı motoruna 

çevireceğiz. 

 

Teknik Özellikler: 

KV: 820KV 

LiPO Pil: 2-3S. 

Ağırlık: 48g 
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AWG Kablo (Güç Kablosu):  

Amerikan Kablolama Ölçü Birimi (AWG 

kısaca) Bir kablonun içerisindeki tel çapı 

mm olarak bir AWG değerine denk gelir. 

Biz ise robotu besleyeceğimiz güç 

kablosunu 14AWG olarak belirledik. 

23 AWG = 0.5733 mm,  

24 AWG = 0.5105 m’ye denk gelir. 

AWG değeri azaldıkça tel kalınlığı artar. 

 

. 

 

 

 

 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Robot algoritması için iki seçeneğimiz bulunmaktadır. Bunlardan birisi hazır arayüz olan 

Qground’ı[5] kullanmak. QGround daha çok drone uçuşlarında kullanılmaktadır. Full uçuş 

özelliği ve görev planlaması özellikleri ile diğer arayüzlerden çok daha güvenilirdir. PX4 ya 

da ArduPilot ile tüm kontroller sağlanabilmektedir. Linux, microsoft , IOS ve android tabanlı 

aletlerde çalışmaktadır. Ücretsiz şekilde internet üzerinden indirilerek kolayca kurulabilir. Bir 

diğer seçenek ise kendi arayüzümüzü oluşturmak. Fakat kendi arayüzümüzü oluşturmak 

yoğun bir emek ve tecrübe gerektirdiğinden dolayı bu ihtimalin çok düşük olduğu 

kanısındayız. Aynı zamanda arayüz oluşturmanın zaman planlamasını iyi ayarlayamazsak 

diğer işlerde geride kalacağımızı ve zora gireceğimizi düşünüyoruz. Ek olarak arayüzde 

oluşan sıkıntıları çözecek yetkililer biz olduğumuz için sorunların çözülmesi lise seviyesinde 

daha çok uzayacaktır. Ancak arayüz oluşturmayla alakalı yine de araştırma yapıyoruz. Bu 

araştırmaların bu sene olmasa bile ileride işimize çok yarayacağının ve tecrübe olduğunun 

farkındayız. Kullanılan algoritma ise şu şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU KARA 

ARDUPİLOT 

PIXHAWK RASPBERRY PI 

MAVPROXY 

KARA KONTROL 

BİLGİSAYAR 

QGROUND 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım dili olarak Rasberry Pi aracılığı ile Python[7] yazılım dilini kullandık. Robotumuzun 

robotik kolunu da Rasberry Pi üzerinden Python ile kodladık. Aracın kontrolünü ise kullanımı 

kolay olması nedeniyle Xbox Wireless Controller ile sağlamayı düşünüyoruz. Yazılım olarak 

ArduPilot kapsamında geliştirilen Ardusub[8] yazılımını kullanacağız. Bu yazılım dış 

arayüzler başlığında inceleyeceğiniz qground arayüzü ile uyumlu olarak çalışmaktadır ve 

sürüş için kolaylık sağlayacak derinlik sabitleme, stabilize, manuel gibi sürüş modları 

bulundurmaktadır. Ardusub’un bize sağladığı kolaylıklara bakacak olursak: 

Geri besleme kontrolü ve kararlılığı: Bir multicopter otopilot sistemine dayalı olarak, 

ArduSub kontrolörü yönlendirmeyi aktif olarak sürdürmek için doğru geri besleme kontrolüne 

sahiptir. 

Derinlik tutma: ArduSub kontrolörü basınç tabanlı derinlik sensörleri kullanarak derinliği 

birkaç santimetre içinde tutabilir. 

İstikamet bekletme: ArduSub, varsayılan olarak, dönüş komutu verilmediğinde otomatik 

olarak istikametini korur. 

Kamera Eğimi: Kumanda kolu veya gamepad denetleyicisi aracılığıyla servo veya gimbal 

motorlarla kamera eğme kontrolü. 

Işık Kontrolü: Joystick veya gamepad denetleyicisi ile denizaltı aydınlatmasının kontrolü 

 Motor konfigürasyonu için de yine Ardusub yazılımında hazır olarak bulunan aşağıdaki 

konfigürasyonu kullanmayı planladık. Bu konfigürasyon tüm motorların tam verimli ve 

düzgün çalışmasını sağlayan 6 derecelik bir konfigürasyondur.  

Robotumuzda yanda görülen konfigürasyonu kullanmayı tercih ettik. 

Bu konfigürasyon tüm motorlarımızın aynı verimle çalışmasını 

sağlıyor ve Qground ile sağlıklı bir iletişim kurulmasına neden oluyor.  

 

 

 

 

 

 

 

BAŞLANGIÇ

Arayüzü Aç

Kamera Görüntüsü Al

Joystick Bağlantısı Al

Sürüş Modu Seç

(Manuel ya da 
Stabilize)

BAŞLANGIÇ

LAN Bağlantısı

İşlemci ve Otopilot 
Arasnda Bağlantı Kur

Sürüş Modunu 
Uygula

PID Araç Kontrolü

Sürüşe Başla
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4.4.Dış Arayüzler 

Biz henüz lise öğrencilerinden oluşan bir takım olduğumuz için kendi arayüzümüzü 

geliştirmemiz zor fakat biz bunu başarmak istiyoruz ve bunu yapabilmek için phyton ve C# 

dillerinde kendimizi geliştirmek için yazılım ekibi olarak eğitimler alıyoruz. Eğer kendi 

arayüzümüzü yapamazsak robotumuzun sürüşü için bize tam sürüş kontrolü sağlayan 

QGroundControl isimli arayüzü kullanacağız. Çünkü bu arayüz bize araçla ilgili kolay 

ayarlama yapma imkânı sağlayacağı için hem motorların dönüş yönünü ayarlayabilme hem de 

robotu kalibre edebilme özelliklerini tek bir program üzerinden yapabileceğimiz için ve bu 

arayüz Ardusub yazılımı ile de tam uyumlu olarak çalıştığından bu uygulamayı tercih etmeyi 

düşünüyoruz. Aynı zamanda bu arayüzün bizim kendi arayüzümüzü oluştururken bize rehber 

olacağını düşünüyoruz.  

Arayüzün[10] temel özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

 

 

 

QGroundControl: QGroundControl, PX4 veya ArduPilot motorlu araçlar için tam uçuş 

kontrolü ve araç kurulumu sağlar. Sürüş sırasında her türlü özelliği ile yardım sağlar ve gps 

ile kamera görüntüsünü kullanıcıya sunar. 

Güç Durumu: 

Aracın içinde bulunan güç kaynağının kullanım kapasitesinin durumunu 

gösteren simgedir. Bu simge bize robotumuzu ne kadar daha şarj 

etmeden kullanabiliriz ve şarj ettiğimizde ne kadar kullanabileceğimiz 

hakkında fikir sahibi olmamızda yardımcı olur. 

İvme Ölçer ve Pusula  

Aracın ivmesini ölçer ve aracın hızını ölçebiliriz. Aracın maksimum hızlarını ve 

belirli bir zamanda ne kadar yol aldığımızı öğrenebiliriz. Pusulayı kullanarak ise 

aracı görmesek bile aracın hangi yönde gittiğini anlayıp ona göre yönlendirebiliriz. 
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Derinlik:  

Bize aracın bulunduğu derinlikle ilgili bilgi verir ve bu sayede aracın güvenli bir 

şekilde derinlik ayarlarını yaparak aracın olması gereken derinlikte kalmasını 

sağlayabiliriz. 

 

 

 

GPS ve Kamera görüntüsü: 

 

GPS aracın anlık konumunu, koordinatlarını ve o konumla ilgili bilgileri gösterir. Bu da 

aracın nerede olduğunu daha kolay görmemizi sağlar. Kamera görüntüsü ise aracı 

bilgisayardan kontrol ederken robottaki kamera aracılığı ile gelen görüntüyü bilgisayar 

üzerinden görmemizi sağlar ve kamera yarışma esnasında yapmamız gereken görevlerin 

yerini ve pozisyonunu görmemizi sağlar. 

 

Bu direktifler yabancı bir site kaynaklı olduğundan İngilizceden takım arkadaşlarımız 

tarafından Türkçeye çevrilerek yazılmıştır. Kullanmayı düşündüğümüz QGroundControl 

arayüzünde Türkçe bir menü yer almadığından dolayı bazı kısımlarda İngilizce terimler 

kullanılmıştır. 

 

QGroundControl’de motor yönü ayarlaması: 

1. Qgroundcontrol' da "vehicle settings" sayfasının sidebar kısmından "motors tab"i seç.  

2. Setup sayfasındaki yönlendirmeleri oku ve anla.  

3. Sayfadaki butona tıklayarak robotu etkinleştir.  

4. Her seferde tek motor olmak kaydıyla motorları hareket ettirin ve doğru  

yönde döndüğünden emin olun. Eğer, emin değil iseniz yada motor yanlış yönde dönüyorsa 

motorun doğru yönde dönmesini sağlamak için 'reverse motor direction seçeneğine tıklayın.  

5. Kurulum tamamlandığında butona tıklayarak robotu kapatın. 

 

Kullanmayı düşündüğümüz bu arayüz sayesinde robotumuzun motor dizilimini ve bu 

motorların manuel olarak test amaçlı çalıştırılması yukarıda gösterildiği gibi de 

yapılabilmektedir. 
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Kumanda kalibrasyonu: 

Eğer araç ayarları sayfasındaki kenar kısmında joystick kısmı kırmızı ise bunları uygulayın. 

1.Vehicle settings sayfasından joystick tuşuna bas. 

2.TX modunun 3 te olduğundan emin olun.  

3.Daha sonra calibrate ye tıkla sonra next e tıkla. 

4.Adım adım yönlendirmeleri takip et. Stickleri diagramda gösterilen şekilde hareket ettir.  

5.Tamamlandığında joystick butonu kırmızı olmayacak ve joystick sayfasında enable olan 

kutucuk kontrol edilecek. 

 

QGroundControl İle Piwhawk Bağlantısı: 

Bunu yapmak için 2 yol vardır. 

 

1. Yol: Serial portu kullanarak bağlama Serial port kullanırken portu bilgisayara bağlayıp 

QGroundControl’ü açacağız. Pixhawk’a otomatik bağlanmış olması gerekmektedir.  

 

2. Yol: Ethernetle raspberry pi üzerinden bağlama eğer, ethernet kablosu kullanıldıysa 

Kompakt bilgisayarda karadaki bilgisayarla iletişimi sağlamak amacı ile kullanılmalıdır. 

Pixhawk Kompakt bilgisayarla USB aracılığıyla iletişim kurmalıdır. 

 

İvme Ölçer Sensörü Kalibrasyonu: 

 

Bu yapılan kalibrasyon çok önemlidir. Çünkü yapılan bu kalibrasyon sayesinde robotun önü 

belli olmaktadır ve bu sayede QGroundControl robotun önünü tespit edebilmektedir. Aynı 

zamanda bu sensör piwhawk’ın içinde yer almaktadır.  

 

1. İlk önce İvme Ölçer kalibre edilmelidir yoksa başka sensörü kalibre edemezsiniz.  

2. İvme Ölçer' i seçin ve seçenekler karşınıza çıkacaktır. 

3. Yazılım sensör pozisyonunu soracaktır "Roll90" ı seçin.  

4. Aracı farklı pozisyonlarda bulundurmalısınız. Tüm gereksinimler tamamladıysanız sıradaki 

ne basın.  

5. Sıradaki kalibrasyon için gene Roll90 I seçin ve tamam a basın.  

6. Şimdi kendinize boş alan bulun ve aracı kolunuzda tutarak tüm eksenlerine 

döndürdüğünüzden emin olun.  

7. Durum çubuğu tamamen yeşil oluncaya kadar devam edin.  

8. İşlem bittiğinde kalibrasyonun başarılı olup olmadığına dair geri dönüş alacaksınız. Eğer, 

metre göstergesi sarı bölgede ise kalibrasyonu tekrarlamanızı öneririz. Eğer, kırmızı bölgede 

ise işlemi tekrar etmek zorundasınız.  

9. Eğer kalibrasyon başarılıysa tamam a basın ve sistemi yeniden başlatın ve 

Konfigürasyonun düzgün kaydedildiğinden emin olun.  

10. Bunu yapmak için aracınızın güç kaynağını 10 saniye kadar kesin ve tekrar güç verin. 
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5. GÜVENLİK 

Her şeyden takım üyelerimizin güvenliği önemli olduğundan dolayı, güvenlik aşamasında titiz 

çalışma yürüttük ve geçen seneki tecrübemizi ve güvenlik önlemlerini düşünerek detaylı 

önlemlerin olduğu bir kısım hazırlamaya çalıştık. 

5.1. Genel Güvenlik Önlemleri:  

• Robotun çalışmasını sağlayacak olan kablolar ve benzeri aletler robotun orta merkezinde   

bulunacak olan tüpe yerleştirilip su geçirmez hale getirilmelidir. 

• Elektrik yangınlarına suyla müdahale edilmemeli, karbondioksitli söndürme cihazları 

kullanılmalıdır. 

• Robot üzerinde bulunan elektriksel malzemeler su içinde sorun çıkarabilecek bölümler suya 

dayanıklı hale getirilmelidir. 

• Robotun montaj aşamasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

• Robotta kullanacağımız malzemelerin kesici etkisi olmaması için robotun keskin ve sivri 

bölümleri düzeltilmelidir. 

•Ateşli aletler kullanılırken çok dikkate edilmeli, herhangi bir eşyanın ateş almamasına çok 

özen gösterilmeli. Ateşle veya ateşli maddelerle kesinlikle şaka yapılmamalı. 

•Tüm takımın güvenlik kurallarından haberdar olması gerekmektedir. Aynı zamanda bir kişi 

herhangi bir güvenlik açığı sezerse çok hızlı bir şekilde tüm takıma haber vermeli. 

•Masa vb. yerlerin uçlarında bir eşya bırakılmamalı ki biri çarparak yere düşürmesin ve 

herkes çalışma ortamında hareket ederken yavaşça ve dikkatli bir şekilde hareket etmeli. 

•Yerlerde kimsenin takılıp düşmemesi veya üzerine basmaması için herhangi bir şey 

bırakılmamalı.  

•Saçı uzun olanlar saçını toplamalı ve herkes çalışma ortamına uygun kıyafetler giymeli etek 

vb. uçuşacak kıyafetlerle çalışma ortamına girilmemeli, kapalı ayakkabı tercih edilmeli. 

• Her ihtimale karşı çalışma ortamında acil çıkış planı bulunmalı ve olası bir yangın anında 

karışıklık çıkmaması için önceden takım üyeleri birbiriyle eşleştirilmelidir. 

• Çalışma ortamında hava alacak şekilde pencere vb. yerler bulunmalı, koku, toz oluşacak 

işlemlerde takım üyeleri önceden uyarılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

• Çalışma ortamında çalışan kişi sayısı ve adlarından her zaman bir yetişkin 

bilgilendirilmelidir. 

• Çalışma ortamına gerekli telefon numaraları (polis, itfaiye vb.) görülecek bir şekilde 

asılmalıdır. 

• Çalışma ortamında her zaman ilk yardım seti steril ve tam şekilde bulunmalı, gerektiğinde 

ulaşılabilecek konumda bulundurulmalıdır. 

• İş bittiğinde çalışma ortamı kilitlenmeli anahtar yetkili kişilerde bulunmalıdır.  

 

5.2.Üretim, Test ve Sürüş Aşamalarında Alınan Güvenlik Önlemleri   

 

        5.2.1 Üretim Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri   

 • 3D’den çıkaracağımız maddelerden zarar görmemek için yapılacak işlemler sırasında 

gözlük ve eldiven kullanılmalıdır ve makinelerin yanına yaklaşılmamalıdır.   

• Robotta yapacağımız birleştirme ve kaynak işlemleri sırasında ısı ve ışıktan korunmak için    

maske, gözlük ve eldiven takılmalıdır.   

• Elektronik devrelere müdahale ederken olası kazalara karşı mutlaka eldiven ve gözlük 

takılmalıdır.   

• Çalışma ortamında mutlaka yangın söndürme cihazı olmalıdır ve cihazların bakımı 

unutulmamalıdır.   
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• Elektronik devrelerde arıza olmamasına dikkat edilmelidir. Arızalı parçalar kullanılmamalı 

veya onarılarak kullanılmalıdır.   

•Bilmediğimiz veya daha önce kullanmadığımız aletleri bilen birinin gözetiminde 

kullanmalıyız.  

• Çalışma alanına kesinlikle yiyecek ve içecekle girilmemelidir.  

• Çalışma ortamında kolay tutuşabilecek maddeler bulundurmamaya özen göstermeliyiz.  

• Robot su ortamına uygun üretilmelidir ve uygunluğundan emin olunmadan test aşamasına 

geçilmemelidir. 

• Robot yapılan ortamda robottan sorumlu kişilerden başka kimse olmamalıdır. 

•  Çalışma alanında dikkatli ve disiplinli davranılmalıdır. 

•Aletlerle veya el ile şaka yapılmamalıdır. 

• Robot üretim süreci boyunca kullanılacak kimyasal malzeme varsa önceden içeriği hakkında 

bilgi sahibi olunmalı, malzemenin iş bittikten sonra ağzı kapatılmalı ve devrilebilecek 

yerlerden uzak bir yere konulmalıdır ayrıca Güneş’e maruz bırakılmamalıdır. 

• Çalışma ortamı kalabalık olmamalı, işi olmayanlar ortamı terk etmelidir. 

•Olası bir kaza anında yetişkin kişilere haber verilmelidir. 

 

5.2.2 Sürüş Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri   

 

• Sürüş yaptığımız havuzda herhangi bir elektriksel ya da mekaniksel bir sorun yaşamamak 

için tüm sistemler iyice kontrol edilmelidir.  

• Havuzda arıza veya elektrik kaçağı olmamasına dikkat edilmelidir.  

• Sürüş esnasında görevli kişi dışında havuz içerisinde kimse olmamalıdır.  

• Sürücü olası kazalara karşı bilgilendirilmelidir.  

• Sürücü ve havuz başındakiler robotun başına gelebilecek kazaları iyi bilmeli ve kaza ya da 

arıza olduğunda hemen müdahale edilmesi için bir ekip hazır olarak bulunmalıdır.  

• Sürücü robotu çok iyi gözlemlemeli ve sürekli hata olup olmadığını kontrol etmelidir.  

• Robotu kullanacak olan kişinin dikkati sürüş esnasında dağıtılmamalıdır, sürücü de robota 

tam konsantre olmalıdır.  

• Havuz kenarına herhangi bir elektrikli alet getirilmemelidir.  

• Havuz kenarına yiyecek veya içecek getirilmemelidir. 

• Robot üzerinde yapılacak işlemler havuz kenarında değil, çalışma ortamında yapılmalıdır. 

•Her zaman sürücünün yanında birisi daha olmalıdır ve sürücünün dikkat etmediği şeylere 

dikkat etmelidir. 

•Elektronik malzemeler (bilgisayar joystick vb.) havuz kenarından uzakta olmalıdır. 

• Bilgisayar sürüş aşamasında elde taşınmamalı, sürücü için ayrı bir alan tahsis edilmelidir 

  

5.2.3. Mekanik Bölümündeki Güvenlik Önlemleri  

 

• Robotta kullanacağımız malzemelerin kesici etkisi olmaması için robotun keskin ve sivri 

bölümleri düzeltilmelidir.  

• Kesici ve delici aletlerle şaka yapılmamalı özenli ve ciddi bir şekilde kullanılmalı.  

• Robotun dengesi doğru bir şekilde sağlanmalıdır.  

• Montaj yapılırken eldiven ve gözlük kullanılmalı.  

• Robot su ortamına uygun üretilmelidir ve uygunluğundan emin olunmadan test aşamasına 

geçilmemelidir. 

• Mekanik bilgisi olmayan hiç kimse robotun mekanik aşamasında yer almamalıdır. 

• 3D yazıcıların kapağı kapalı olmalı, yüzeye elle temas edilmemeli ve işlem bittikten sonra 

yazıcının fişi çekilmelidir.  

• Çok sesli aletlerin kullanımında diğer üyeler bilgilendirilmeli ve kulaklık takılmalıdır. 

•Telefon vb. gibi dikkat dağıtıcı şeyler ortadan kaldırılmalıdır. 
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5.2.4. Elektronik ve Yazılım Bölümündeki Güvenlik Önlemleri  
 

• Robot üzerinde bulunan elektriksel malzemeler su içinde sorun çıkarabilecek bölümler suya 

dayanıklı hale getirilmelidir.  

• Robotun çalışmasını sağlayacak olan kablolar ve benzeri aletler robotun orta merkezinde   

bulunacak olan tüpe yerleştirilip su geçirmez hale getirilmelidir.  

• Çalışma ortamında kolay tutuşabilecek maddeler bulundurmamaya özen gösterilmelidir.  

• Elektronik devrelerde arıza olmamasına dikkat edilmelidir. Arızalı parçalar kullanılmamalı 

veya onarılarak kullanılmalıdır.  

• Güç ünitesi suya temas etmemeli ve iyi muhafaza edilmelidir.  

• Kabloların suyla temasına karşı alınacak önlemler önceden planlanmalıdır. 

• Yazacağımız yazılımda robotun elektronik kısımların hata yapma payını düşürmesi 

sağlanmalıdır. 

• Elektronik parçalar kaliteli seçilmeyi veya yapılmalı, uzun vadede kullanılacak ve 

patlamayacak parçalar seçilmelidir. 

• Elektronik bilgisi olmayan kimse devrelere el sürmemelidir. 
 

 

5.2.5 Olası Bir Kaza Anında Alınacak Güvenlik Önlemleri  
 

• Eğer ortamda elektrik kaçağı varsa çıplak elle dokunulmamalıdır.  

• Robot çalışırken duman, yanık kokusu gibi anormal bir değişiklik hissedildiği an derhal 

robotun elektrik enerjisi kesilmelidir.   

• Aceleci davranılmamalıdır.  

• Zarar görecek maddeler ortamdan uzaklaştırılmalıdır.  

• Robot yapılmadan önce olabilecek kazalar düşünülmeli, planlanmalı ve kazaların felakete 

dönüşmemesi için senaryolar hazırlanmalıdır.  

• Robot yapılırken robotu yapan kişiler deneyimli olmalı ve eldiven, gözlüksüz robot 

ellenmemeli ve montajlanmamalıdır.  

• Robotu yapan kişi olası kazalara karşı bilgilendirilmelidir.  

• Elektrik enerjisi hakkında ve verebileceği zararlar hakkında yeterli bilgiye sahip 

olunmalıdır. 

• Elektrik yangınlarına suyla müdahale etmemeli karbondioksitli söndürme cihazları 

kullanılmalıdır. 

 • Robot test edilirken olası bir elektrik kaçağı olabileceğinden havuzda kimse olmamalıdır.  

• Olası bir kaçağı önlemek için kabloları su geçirmez hale getirmeliyiz.  

• Robotun elektronik aksamları iyi muhafaza edilmeli ve asla suyla temas etmemelidir. 

• Kaza anında risk senaryolarına bakılmalı ve ona göre plan yapılmalıdır. 
  

 5.2.6 Robot Suya Sokulmadan Önce ve Parkur Alanında Alınacak Güvenlik 

Önlemleri  

 

• Tüpe sadece kablo vasıtası ile bağlı olan ekipmanların kablolarının tüp ile olan bağlantı 

noktalarının su geçirmez olduğundan emin olunmalı.   

• Yarışma alanında dalgıçlara zarar gelmemesi ve hayati tehlike oluşturmaması için robotun 

sivri köşelerinin köreltildiğinden ve başka sivri köşe veya kenar kalmadığından emin 

olunmalıdır.   

• Robot ile kontrol masasının bağlantısının sorunsuz kurulmuş olduğundan emin olunmalıdır.   
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• Motorların etrafındaki korumaların yerinde olduğunu ve çıkmayacak şekilde takıldığından 

emin olunmalıdır.   

• Görevlerde kullanılacak olan mekanik kolun sorunsuz çalışıp çalışmadığı teyit edilmelidir.   

• Hakemlerin hatalı bir durum gördüklerinde robotu durdurabilmeleri için bulundurulan acil 

durdurma butonunun çalıştığından emin olunmalıdır.   

• Enclosureʼın kapağının kapalı olduğundan emin olunmalıdır.   

• Yarışma esnasında parkur alanında belirlenen takım üyeleri ve yetkililer dışında kimse 

olmamalı.   

• Önceden belirlenmiş olan parkur alanında bulunacak takım üyeleri parkur havuzu etrafında 

hızlı ve ani eylemlerde bulunmamalılardır.   

• Robotun yoğunluğunun batmaması için gerektiğinde bir yüzdürücü kullanılarak suyun 

yoğunluğu ile yakın bir seviyeye geldiğinden emin olunmalıdır.  

• Kabloların robota dolanma riskine karşı havuz kenarında kabloları tutması için en az 1 kişi 

bulunmalıdır ve bu kişi/kişiler kaydırmaz spor ayakkabı kullanmalıdır. 

• Robotu suya sokarken veya çıkarırken dikkatli davranılmalı, bir yere çarpılmamalıdır. 

 

5.3. GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ 

Pandemi süreci bittikten ve takım olarak çalışma ortamımıza döndükten sonra alana asılacak 

kontrol listemiz aşağıdaki gibidir. 
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Güvenlik kontrol listesini uygulamalı 

olarak nasıl kullandığımızı aşağıda 

görebilirsiniz. (bu sene COVID-19 

salgınından dolayı çalışmalarımızı evden 

yürütüyoruz bu yüzden geçen seneden 

çekmiş olduğumuz fotoğrafı  koyduk.) 

 

 

5.4. GÜVENLİK AFİŞLERİ 

Takımımızın işi daha çok ciddiye alması için geçen seneki gibi afişler hazırladık ve çalışma 

alanımıza dönünce geçen seneki afişleri güncelleyip aşağıdakileri koyacağız. 
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Güvenlik Kurallarını elektronik, mekanik ve sürüş,test aşaması olarak ayırdık ve 
önemli kuralları belirttik.

MEKANİK KURALLAR:

1. Robotta eldivensiz temas 
edilmemeli

2. Robottaki sivri kçşeleri yok 
edilmeli

3. Makine kullanırken dikkatli 
olunmalı

ELEKTRONİK KURALLAR:

1. Kablolar izole edilmeli

2. Kablolara ıslak elle 
dokunulmamalı

3. Kolay tutuşacak maddeler 
ortamda bulunmamalı

SÜRÜŞ, TEST KURALLARI:

1. Operatör dikkatlı olmalı

2. Havuz kenarnda fazla kişi 
bulunamamalı

3. Havuz içerisinde sadece 
robot ve görevliler olmalı

5.5 GÜVENLİK ŞEMASI 

Geçen sene oluşturduğumuz şema robot üretim sürecinde alınan güvenlik önlemleri için 

yararlı oldu bu yüzden bu sene yine şema oluşturduk. 
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6. TEST 

Ülkemizde meydana gelen pandemiden dolayı robotumuzu yapamadıysak bile, evde test 

ettiğimiz durumları paylaştık. Aynı zamanda geçen sene de bu yarışmaya katıldığımız için, 

geçen sene robot üzerinde uyguladığımız ve bu sene tekrar uygulayacağımız testleri aşağıda 

açıkladık. 

Motor Testi: 

Yandaki fotoğrafta da 

görüldüğü gibi piyasada hazır 

olarak kullanılan bir motoru 

ödünç alarak izolasyon 

sistemlerini inceledik. Bu 

şekilde kendi motorumuza 

uygulayacağımız izolasyon 

yöntemini kafamızda 

netleştirdik. Motor üzerinde 

bulunan sarmalların 

reçineleme yöntemi ile 

izolasyonunun yapılıp daha 

uzun süre dayanması 

hedeflenmiştir. Normal fırçasız 

motoru hiçbir izolasyon 

yapmadan su içinde çalışması 

test edilmiş sorunsuz bir şekilde çalıştığı fark edilmiştir. Bunun yanında verimlilikten kayıp 

yaşandığı da belirlenmiştir (havada aynı PWM değeri için 5 Amper çekerken su için 8 Amper 

bantlarına kadar yükselmiştir.). Verimlilik düşüşünün yanında 1 ay gibi uzun vade de 

korozyonlanmaya başladığı da ayrıca gözlemlenmiştir. Bu yüzde yukarı incelediğimiz 

izolasyon yöntemini uygulayarak daha verimli ve uzun ömürlü bir motor sistemine sahip 

olmak kararlaştırılmıştır. 

Pervane Testi: 

4.3.1’deki üretim yöntemlerinde paylaştığımız pervaneleri, en iyisini seçmek için akışkanlar 

analizine soktuk ve durumlarını fotoğrafladık. Böylece pervaneyi en son suyun altında 

denemeden önce normalde suya karşı nasıl tepki verdiğini anlamış olduk. 

Akışkanlar Analizi Nedir? 

Akışkanlar analizi herhangi bir yapının veya nesnenin etrafından geçen akışkanın 

modellenmesidir.  Matematiksel modellemeleri sayısal yöntemlerle çözümü yapılarak 

akışkanın özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır. Akışkanlar analizi ve simülasyonları 

tasarım sürecinde zaman tasarrufu sağlamasından dolayı oldukça önemlidir. Böylece veri elde 

etmek için geleneksel testlerle karşılaştırıldığında daha ucuz ve hızlı sonuçlar elde edilebilir. 
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Gerçekte yapılması gereken testler akışkanlar analizleri ile farklı parametreler kullanılarak 

istenilen sayıda yapılabilir. 

Biz de bize uyan en güzel pervaneyi belirlemek için 4 pervaneyi akışkanlar analizine soktuk 

ve sonuçları belirttik. 

(Pervane 1) *Ortalama olarak güçlü bir pervanedir. Ancak daha iyisini istediğimiz için bu 

pervaneyi kullanmayacağız 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pervane 3) *Bu pervane çizim olarak düzgün bir pervane değildir. Su rahat bir 

şekilde geçememektedir. 
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(Pervane 2) *En ideal pervane yukarıdakidir. Nozzle’dan çıkan su etrafa 

dağılmamakta, düzgün bir şekilde ilerlemektedir. 

Bu bölümden sonra anlatacağımız testlerimiz geçen seneki robotumuzda uyguladığımız 

testlerdir. Bunları birer senaryo olarak düşünebilirsiniz. Robotu hayata geçirme çalışmalarına 

başladığımız anda bu testlerin hepsini uyguluyor olacağız. 

Sızdırmazlık Testi: 

Robotu açmadan ve sürmeden önce 1 saat suyun altında 

beklettik su sızıntısı var mı diye. 1 saat sonunda eğer su sızıntısı 

olsaydı tüpün içerisinde su oluşur ve akrilik malzemede buharlar 

görülürdü. O zaman 8.3’te belirtilen risk senaryolarına göre 

hareket ederdik. 

 

Geçtiğimiz sene de yaptığımız gibi bu sene de 

TEKNOFEST Komitesi’nin paylaşacağı görev 

ekipmanlarının teknik çizimlerini okulumuzda üreterek 

yarışma ortamını kendi çalışma havuzumuzda bire bir 

canlandırmaya çalışacağız. Bu sayede operatörümüz 

görevlere çok daha alışacak ve hız kazanacaktır. Yandaki 

fotoğrafta ahşap CNC makinesinden ürettiğimiz çember 

geçiş görev parçalarını görebilirsiniz. 
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Elektronik Devre ve Kamera Görüntüsü Testi: 

Bu aşamada elektronik devrede herhangi bir yanlış, kablolarda sorun var mı onu kontrol ettik 

ve kamerayı bilgisayara bağlayarak, görüntüde lag (görüntünün geç iletilmesi) vb. sorunlar 

var mı diye kontrol ettik. 

     

(Elektronik Devre Kontrolü)                                 (Kamera görüntüsünü testi) 

Makaronlanmış Kablo Testi: 

 

 

6’daki tecrübelerde bahsettiğimiz başımıza gelen olaydan 

sonra kablolarımızı makaron adı verilen sudan izole eden 

malzemeyle kablolarımızı makoranladık ve suya soktuk. 
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7. TECRÜBE 

Takım olarak insansız su altı sistemleri kategorisinde katıldığımız ikinci yarışma olmasına 

rağmen bu yıl da geçen seneki gibi birçok şeyi deneyerek tecrübe ediniyoruz. Geçen seneki 

tecrüblerimizden de yararlanarak bu sene pandemi sürecinde evlerimizde tecrübe ettiklerimizi 

derledik. 

1. Motor dönüş yönlerine dikkat edilmelidir. Eğer düzgün değilse arayüzden ayarlanmalıdır. 

Kameranın bulunduğu kısımda dome (kubbe) olmak zorundadır. Yoksa suda ışığın           

kırılmasıyla nesneler farklı yerlerde gözükmektedir. 

 

2. Parçaların ve havuzdaki dalgıcın güvenliği için robotun iyi izole edilmesi gereklidir bu 

yüzden robotun su geçirmezliğinden iyice emin olunmalı ve bütün parçaların 

izolasyonların çok iyi yapılması gereklidir. Çünkü bu durum elektronik devrelerin kaybına 

veya kabloların üzerindeki metal aksamlar iletken olduğu için havuzda ciddi bir akım 

riskine yol açabilir. 

  

3. Robotu iyice izole etmek için çoğu yerde epoksi tercih edilmelidir. Kurumadan robot 

havuza sokulmamalıdır. Epoksi robotun izolesi için en güvenli malzemedir. 

 

4. Kablo (AWG) değerlerine uygun kablolar kullanılmalıdır. Çünkü robota aşırı 

yüklenmelere bağlı kablolarda yanma meydana gelebilmektedir. 

 

 

5. Kablo (AWG) telleri iyice izole edilmelidir. Çünkü içindeki tel iletken olduğu için suya 

temas etmesi halinde akım bütün havuza yayılacaktır. Bu da havuzdaki veya havuz 

etrafındaki bir kişinin suya temas ettiği için akıma kapılarak başına büyük sağlık sorunları 

getirebilir. 

 

6. Bütün elektronik parçalar su geçirmez tüpün içinde bulunduğu için tüp içi düzenlemesi 

çok iyi yapılmalıdır ve sıkıca kapatılmalıdır. Aksi taktirde elektronik devre çok karışık bir 

hal alacaktır ve bu hem kafa karışıklığına hem de kısa devreye yol açabilir. 

 

 

7. ESC tellerinin kopmamasına dikkat edilmelidir. 

 

8. Robot havuza sokulunca ilk aşamada su alıp almadığı kontrol edilmelidir. Eğer su alıyorsa 

havuzdan güç verilmeden dikkatlice çıkarılmalıdır. 

 

 

9. Robotik kol kameranın görüş alanına yerleştirilmelidir. Böylece görevleri yaparken 

robotik kolun objeleri alıp almadığını kameradan görebilir ve robotu one göre kontrol 

edebiliriz. 

 

10. Şasi yapımında üretilebilirlik esas alınmalıdır. Vida deliğine kadar SolidWorks’te çizimi 

yapılmalıdır. Bu durum, robotu üretirken zaman kazanmamıza yol açar. 

 

 

11. Şasi çizimi için biomimikri esas alınmalıdır. Biomimikri sayesinde daha hızlı bir robot 

üretilebilir. 
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12. Zaman planlaması esnek oluşturulmalıdır. Böylece sürpriz bir durumla karşılaşınca zaman 

sıkıntısı meydana gelmez  

 

 

13. Elektronik devreye hassas davranılmalıdır. PWM kablolarına dikkat edilmelidir. Yoksa 

PWM kabloları kopar ve zarar görür. 

 

 

 

14. Motor kabloları etiketle isimlendirilmelidir. Robotun tüpü küçük ve elektronik devre 

karışık olduğu için bu durum kabloların hangi motora ait olduğunu bulmamızda yardımcı 

olur. 

 

15. Robota giden kablolarda delik olmamasına dikkat edilmeli, eğer yırtık, delik vs. varsa 

makoranmalıdır. Geçen seneki en büyük tecrübemiz: Ethernet kablosunda küçük bir delik 

olduğu ve biz bu deliği görmediğimiz için 20 metre kablodan yürüyerek robotun içerisine 

su girdi ve bu bizi zor durumda bıraktı. 

 

16. Robot açıldıktan sonra kalibrasyonu yapılmalı. Bu durum sürüş sırasında robotun daha 

rahat sürülmesi içindir. 

 

17. Robot suya sokulmadan önce yüzeyde sallanmalı. Bu durum hava boşluklarına su dolarak 

robotun batmasının kolaylaşması içindir. 

 

18. Kabloların bağlanma yerlerine dikkat edilmelidir. Edilmezse elektronik devre 

malzemelerinde yanma olayı meydana gelir. 

 

19. Elektronik tablanın tutturulduğu alüminyum çubuklara dikkat edilmeli. Çubuklar 

karılabilir. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman 

Aynı zamanda “Discord” adlı uygulamadan takımımız adına grup oluşturduk. Takım 

toplantılarımızı, araştırmalarımızı oradan paylaştık ve görevlendirmelerimizi orada hallettik. 

Görev paylaşımlarımız sonucu dağıtılan görevleri oradan teslim ettik. 

8.1.2. Neden Zaman Planlaması Yapıyoruz? 

Geçen senede de avantajlarını gördüğümüz zaman planlaması, işlerimizi kolaylaştırmakla 

kalmayıp aynı zamanda karışıklık oluşmasını önlüyor. Zaman planlaması sayesinde özellikle 

pandemi döneminde işlerimiz aksamıyor, önceliklerimize göre siparişlerimizi veriyor ve 

zaman planlamamızı sürekli güncelleyerek aktif tutmaya çalışıyoruz. Özellikle KTR süreci ve 

pandemi olayı çakışınca ne yapacağımızı şaşırmadık, sakin kalarak planlamamızı esnettik. 

Zaman planlaması yaptığımız için aynı zamanda işi daha ciddiye aldığımızı düşünüyoruz 

çünkü işleri son dakikaya bırakmıyor, her iş üzerine vaktimizi planlayarak düzenli çalışıyoruz. 

Başarılı bir zaman planlaması yapıldığında işlerin kolaylaştığını ve yük olmaktan çıktığını 

düşünüyoruz. Zaman çizelgemiz sadece buraya özel olmamakla birlikte, hepimizin çalışma 

ortamında asılı bir şekilde bulunuyor, böylece birisi kaçırsa bile diğeri hangi işin bitiş 

tarihinin yaklaştığını gözden kaçırmıyoruz. Zaman planlamasının değerini özellikle bu sene 

bazı parçaları kendimiz yapmaya çalıştığımız için daha çok işimize yaradı, birlikte 

çalıştığımız firmalar, sponsorlarımızla da zaman çizelgesi sayesinde daha rahat iletişim 

kurduk ve kurmaktayız. 
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8.2 Bütçe 

8.3 Risk 

8.3.1. Risk Yönetim Filozofisi 

Biz takımca olası bütün sorunlara her daim hazır ve hazırlıklıyızdır. Biz takımca 

karşılaştığımız sorunlar karşısında her zaman soğukkanlılığımızı korur ve en hızlı şekilde 

sorunu gideririz. Takımımızın her zaman bir b planı vardır ve takımımız özgünlük ve yerlilik 

ilkelerine her zaman sadık kalan bir takım olduğu için sorunları giderme konusunda çok 

büyük sıkıntılar çekmez. 

8.3.1 Risk Yönetimi ve Önemi Nedir? 

Risk senaryolarımız sayesinde robot yapım süreci boyunca karşılaşacağımız her türlü engele 

hazırlıklıyız. Hangi durumlarda ne yapacağımızı önceden belirlediğimiz için süreç boyunca 

kötü sürprizlerle karşılaşacağımızı düşünmüyor bu yüzden işlerimizi daha kısa sürede 

yapacağımızı düşünüyoruz. Aşağıda örneğini paylaştığımız risk senaryolarımız sayesinde 

riskleri en aza indiriyoruz. 

8.3.2 Neden Risk Yönetimi Yapıyoruz? 

Yarışma süresi karşılaşabileceğimiz her türlü probleme karşı hazırlıklı olmak ve kısa sürede 

halletmek için risk yönetimi yapmak istiyor, engellerin işimizi aksatmasını istemiyoruz. 

Senaryo1 

Motorumuz yarışmaya hazırlanırken yandı ve yedek motorumuz bulunmamakta, bu durumda 

ne yaparız? 

Takım olarak yerli motor kullanarak kendi motorumuzu üretmeyi amaçladığımız için, böyle 

bir durumla karşılaştığımız zaman ilk olarak yanan motorda hasar tespiti yapar, düzeltilecekse 

düzeltiriz. Eğer düzeltilemeyecek haldeyse 3-4 gün içerisinde kargoyla gelebilecek fırçasz 

motor siparişi verir, sipariş gelince 4.3.1’deki üretim yöntemlerinde belirttiğimiz şekilde 

motoru izole ederiz. 
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SORUNU SAPTA

RİSK 
SENARYOLARINA 

BAK

PARÇAYI TAKIMCA 
ÜRETEBİLİR 

MİSİNİZ ONU 
KONTROL EDİN

ÜRETEBİLİRSNİZ 
MALZEME LİSTESİ 

YAPIN, 
ÜRETEMEZSENİZ 
YENİSİNİ EN HIZLI 

YOLDAN ALIN

PARÇAYI MONTAJLA 
VE PROBLEMİ ÇÖZ

ZAMAN 
ÇİZELGESİNDE 
GERİLDİNİZ Mİ 
KONTROL EDİN

Senaryo 2 

İzole edilmiş bir parçada problem oluştu ve robot su aldı, bu durumda ne yaparız? 

İzole edilmiş parçaları robotu suya sokmadan önce test etmemize rağmen eğer böyle bir 

durumla karşılaşırsak öncelikle hangi malzemelerin işlevsiz hale geldiğine bakarız. 

Malzemeleri tek tek inceler, tamir edilenleri ederiz. Edilemeyenler için bütçemize göre 

eskilerinin yerine geçebilecek veya aynı malzemelerin siparişini veririz. 

Senaryo 3 

ESC’lerimizden birinin teli koptu ve hasar oluştu, bu durumda ne yaparız? 

Bu durumda 4.3.1’deki üretim yöntemlerinde anlattığımız şekilde lehim yöntemiyle ESC’yi 

lehimleriz, eğer hala ESC’de sorun oluşuyorsa yedek aldığımız ESC’lerden birisini kullanırız. 

Bu senaryo robot üretimi boyunca sık olarak gerçekleşecek bir senaryodur. Bu yüzden her 

daim bu tarz senaryolara hazırlıklıyızdır. 

Senaryo 4 

Robot yapım aşamasında robota eksik parça takılması veya yanlış parça takılması biz bu 

durumda ne yaparız? 

Kontrol çizelgemizde de belirttiğimiz gibi yanlış parça takılmasına karşı bunu kontrol etme 

görevi vardır. Takımca böyle sorunun ortaya çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak 

alınabilecek tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. Fakat yine de böyle bir sorunla karşılaşırsak 

temel olarak yapabileceğimiz 3 şey bulunmaktadır. İlki, eğer parça yanlış takıldığı yerden 

sökülebiliyorsa sökmek. İkincisi, eğer robotu çok fazla etkilemeyecekse robotu yanlış takılan 

parçaya göre yeniden düzenlemek. Son madde ise yine özgünlük ve yerlilik ilkelerimizin bize 

sağladığı yararlardan biri, eğer parça bizim çizip ürettiğimiz veya çizip üretebileceğimiz bir 

parça ise parçayı robota zarar vermeyecek şekilde kırmak ve doğru yere yenisini takmak. 

Tüm riskler için bir şema hazırladık 

ve eğer bir problemle karşılaşırsak 

yandaki tabloya uygun hareket 

edeceğiz.  
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9. ÖZGÜNLÜK 

Robotta kullandığımız ve kullanacağımız, ürettiğimiz malzemeleri madde madde 

belirterek fotoğraflandırdık. 

Şasi: 

 

4.1.1’de belirtildiği gibi şasimizi biomimikri 

yöntemiyle çizdik. Şasiyi kendi kullanımımıza ve 

motorlarımızın dizilimine göre tasarladığımız 

için özgün bir şase çizdik. Aynı zamanda 2 

hayvandan ilham alarak çizdiğimiz için 

özgünlüğü daha da arttı. Şasimizi 3D printerdan 

üreteceğiz, böylelikle yerli üretim olacak ve 

ekonomiye katkı olacak.  

 

Motor: 

Geçen sene hazır motor kullandık ancak bu sene daha 

tecrübeli bir takım olduğumuz için kendi motorumuzu 

kendimiz üretme kararı aldık. Böylece hem milli ve yerli 

teknolojiye katkı sağlandı hem de özgün bir çalışma ortaya 

koyuldu. 

 

 

Pervane: 

Motorumuzu kendimiz üretince pervaneyi de motora 

göre üretmeye karar verdik. Böylece özgün bir 

pervane tasarımı ortaya çıktı. Aşağıda görüldüğü 

gibi pervane çift kanatlıdır. Bunun sebebi 

pervanenin itiş gücünü arttırmaktır. Genellikle tek 

kanatlı bir pervane kullanıldığı için su altı 

robotiğinde bu pervaneyi tasarladık. Aynı zamanda 

hava araçlarından ilham aldık kanat yapısında. 
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Robotik Kol: 

Piyasada bulunan robotik kollardan farklı, 

kapanabilir ve daha işlevsel, görevlere uygun 

bir robotik kol tasarlamak istedik ve aşağıdaki 

özgün mekanizma ve çizimi olan robotik kolu 

tasarladık. Özgün olmasının yanısıra 

mekanizma ve dış kabı için kullanılacak olan 

malzemeleri Türkiye’den alacağız. Böylece hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de özgün 

bir robot yapmış olacağız. Robotik kolu şasiye tutturmak için birkaç adet robotik kola özel 

parça çizdik. 

Elektronik Tray: 

Takımımızca daha öncesinde kendi elektronik 

malzemelerimize uygun bir devre düzeni 

belirlemiştik. Bu sene hazır çizimli elektronik 

tray yerine kendi çizimimiz trayi kullanacak ve 

3D yazıcıdan basarak ekonomik açıdan daha 

ucuza mal edeceğiz. 

Akrilik Su Geçirmez Tüp ve Flanşlar: 

4.3.1’deki üretim yöntemlerinde yapımını anlattığımız 

flanşlar ve akrilik tüp, daha önce bizim yaptığımız 

şekilde üretilmemiş bir yöntemle 3D yazıcıdan 

basılacak, böylece özgün bir üretim yöntemi olacak. 

Aynı zamanda ekonomik açıdan ucuz bir üretim yöntemi 

olacak. Ek olarak robotumuza özgü akrilik tüpü şasiye 

bağlamak için de parça çizdik. 
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