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1 RAPOR ÖZETİ 

İnsansız sualtı araçları çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılan sistemlerdir (Hacıyev ve 

Üney, 2012). İnsansız sualtı araçları günümüzde denizcilik araştırmalarındaki en güncel ve 

zorlu araştırma alanlarından biridir. Bu araçlar sualtı keşif ve gözetleme, arama ve kurtarma, 

liman ve kıyı güvenliği, bilimsel araştırmalar gibi birçok kritik uygulamalarda kendilerine 

kullanım alanı bulmaktadır (Gül ve Leblebicioğlu, 2011). 

İnsansız su altı robotumuzu boyut, hacim, ağırlık, yüzerlik, işlevsellik gibi birçok konuyu 

göz önünde bulundurarak tasarladık. Yerli ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanmaya özen 

gösterdik. Tasarımların hepsini kendimiz yaparak özgünlüğümüzü koruduk. Geçen sene finale 

kalan robotumuzla elde ettiğimiz tecrübeler ile kendimizi geliştirerek bu sene daha kararlı 

olarak yarışmaya başvurduk. 

2 TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri  

Adı Soyadı Görev Yeri Görevi 

Mustafa CİVELEK 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim 

ve Sanat Merkezi 

Bilişim Teknolojileri ve 

Yazılım Öğretmeni 

Zeynep SÖYÜNMEZ 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim 

ve Sanat Merkezi 
Proje Öğrencisi (Robotik) 

Gülsüm Selin HASDEMİR 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim 

ve Sanat Merkezi 
Proje Öğrencisi (Robotik) 

Cengizhan UZUNDEMİR 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim 

ve Sanat Merkezi 
Proje Öğrencisi (Robotik) 

Mevlüt Emre SEVİNÇ 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim 

ve Sanat Merkezi 
Proje Öğrencisi (Robotik) 

Ömer Necmi KAYHAN 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim 

ve Sanat Merkezi 
Proje Öğrencisi (Robotik) 

Ali Emre ŞEKER 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim 

ve Sanat Merkezi 
Proje Öğrencisi (Robotik) 

Salim Eren KAYA 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim 

ve Sanat Merkezi 
Proje Öğrencisi (Robotik) 

Fethullah Tahacan ÇELEBİ 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim 

ve Sanat Merkezi 
Proje Öğrencisi (Robotik) 

Muhammed Kutalp KEYİK 
Yüksel Bahadır Alaylı Bilim 

ve Sanat Merkezi 
Proje Öğrencisi (Robotik) 

İbrahim Ethem BOY Karatay Toki Anadolu Lisesi Proje Öğrencisi (Robotik) 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

3 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Motorlar ve gövdemiz ile ilgili ön tasarım raporunda yazanların dışına çıkmadık. Ana 

gövdeyi atık su borusu ve geliştirdiğimiz 3 boyutlu tasarımlar ile imal ettik. 6 adet 12 DCV 16 

mm redüktörlü motorları izole ederek çalıştırmaya hazır hale getirdik. Raporda yazan 

tercihlerimizle devam ettik.  

Ancak kameralar için ön tasarım raporunda 1 adet A4 Tech PK-910H Webcam ve 2 adet 

kalem kamera kullanacağımızı belirmiştik. Ötr de kullanmayı planladığımız kalem kameraların 

görüş açısı dar olması nedeniyle daha geniş açılı webcam kameralara yönelerek 3 adet A4 Tech 

PK-910H Webcam kamera kullanmaya karar verdik. Haberleşme, görüntü aktarımı ve görüntü 

işleme için Latte Panda; motorların kontrolü için de Arduino Nano kullanıyoruz.  

Suyun içinde robotun dalma batmasını sağlamak amacıyla kullanacağımız su alacak 

piston fikrinden vazgeçtik. Dalma batma işlemi için pervaneleri yeterli bulduk. Dolayısıyla 

bunun için kullanacağımız vidalı milli motoru listeden çıkarttık. Bunlar dışında malzeme 

listemizde bir değişiklik yok.  

• Yazılım ve Arayüz

• Zeynep SÖYÜNMEZ

• Gülsüm Selin HASDEMİR

• Ömer NEcmi KAYHAN

• Elektronik Devre Tasarımı ve Üretimi

• Mevlüt Emre SEVİNÇ

• ARGE

• Salim Eren Kaya

• Muhammed Kutalp KEYİK

• Fethullah Tahacan ÇELEBİ

• Malzeme Temini Bütçe Planlamsı ve Ortam 
Hazırlıkları

• Cengizhan UZUNDEMİR

• İbrahim Ethem BOY

• Mekanik Aksam Tasarımı ve Geliştirme

• Ali Emre Şeker
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Malzeme üretiminde de birkaç değişiklik yaptık. Gövdede kullandığımız PVC borunun 

ağzını kapatmak için oring, gres yağı ve su geçirmez kauçuk banta ek olarak silikon conta imal 

ettik. Bu silikon conta için şekil 1’de tasarımını gördüğümüz kalıbı şekil 2’de görüldüğü üzere 

3 boyutlu yazıcıdan çıkardık.  Kalıbı kullanarak şekil 3 de görülen contayı yaptık.  

 

Şekil 1: Conta kalıbı 

tasarımı 
 

Şekil 2: Conta kalıbı 

 

Şekil 3: Silikon conta 

 

Arka kapak için şekil 4’görülen sanayide imal ettirdiğimiz alüminyum kapağı tercih ettik.  

 

 

Şekil 4: Alüminyum arka kapak 

 

Yukarıda belirtiğimiz küçük ayrıntılar haricinde robotumuzun planlanan tarzda imal ettik. 

Parça parça sistemlerin tamamını denedik. Görüntü aktarma, sızdırmazlık ve motor kontrol 

denemeleri sonucu nihai şekilde bu sistemleri tamamladık. Gövdemizi Şekil 5’de görüldüğü 

üzere birleştirdik. 
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Şekil 5:Sualtı robot gövde ve motorları 

 

Ön tasarım raporunda belirlediğimiz bütçede yaptığımız ekleme ve çıkartmalar sonucu 

bütçemiz 161 tl artarak 3550 tl oldu.  Mümkün olduğunca elimizdeki mevcut malzeme ve yerel 

imkanlar ile çalışmalarımızı sündürmeye çalışmaktayız. 

4 ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Final tasarımını belirlememizden itibaren yapmış olduğumuz çeşitli denemeler 

sonucunda boyut, hacim, ağırlık, yüzerlik, işlevsellik gibi birçok konuyu göz önünde 

bulundurarak final tasarımımızı olabildiğince geliştirdik. 

Genel olarak Şekil 6’da yer alan çizimler çerçevesinde Şekil 7’de görülen robot gövdesi 

ve motorlar imal edilmiş ve birleştirilerek testler yapılmıştır. 

 

 

Şekil 6: Gövde tasarım (Ötr) 

 

Şekil 7: İmal edilen robot gövdesi 

 

Sualtı robotumuz için geliştirdiğimiz kendi tasarımımız olan motor kılıf tasarımları şekil 

8-9-10 ‘da görülmektedir. 

 

Şekil 8:Yukarı-aşağı hareket 

için ön motor kılıf tasarımı 

 

Şekil 9:Yukarı-aşağı hareket 

için arka motor kılıf tasarımı 

 

Şekil 10: ileri- geri / sağ-sol 

hareket için motor kılıf 

tasarımı 

 

Sualtı robotumuz için geliştirdiğimiz kendi tasarımımız olan motor kılıflarını 3 boyutlu 

yazıcıdan basarak izole ettiğimiz, kullanıma hazır motorlarımız şekil 11-12,13 ‘de 

görülmektedir.  
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Şekil 11:Yukarı-aşağı 

hareket için ön motor 

 

Şekil 12:Yukarı-aşağı 

hareket için arka motor 

 

Şekil 13:ileri- geri / 

sağ-sol hareket için motor 

 

Sualtı robotumuz için kullanıma hazır hale getirdiğimiz motorlarımızın pervane 

tasarımları Şekil 14-15’de gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 14: yukarı-aşağı hareket için 

pervane tasarımı 

 

Şekil 15 İleri - geri hareket için 

pervane tasarımı 

 

Sualtı robotumuz için ana gövde olarak 75mm çapında atık su borusu kullanılmaktadır. 

Ancak motor, denge, kamera, taşıyıcı parçaların birleştirilebilmesi için ana gövde olarak 

kullanılan atık su borusunun dışına Şekil 16-17’de gösterilen kılıf tasarlanmıştır.  
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Şekil 16:Tutucu ana gövde tasarımı 

 

Şekil 17:Tutucu ana gövde tasarımı 

 

Şekil 16-17’de gösterilen tasarımlar 3 boyutlu yazıcı ile basılarak ana gövde olarak 

kullanılan atık su borusu ile Şekil 18’de de gösterildiği gibi birleştirilmiştir.  

 

 

Şekil 18: Gövde birleştirici 
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Ön ve arka kapağı ana gövdeye kolay ve sağlam bir şekilde tutturmak için atık su 

borusuna sabitlediğimiz ve kapakları ona vidaladığımız kapak tutucu parça tasarımı Şekil 19’da 

gösterilmektedir. 

 

  

Şekil 19: Kapak tutucu 

 

Ön kapak kapatılırken sızdırmazlığı sağlamak için gövde ve kapak arasına bizim 

tasarladığımız ve imalatımız olan Şekil 3’te gösterilen silikon conta kullanılmıştır. Ön kapak 

için flexiglass kullanılmıştır. Flexiglass tercih etme nedenimiz, cama göre daha esnek ve 

buğulanma oranın düşük olmasıdır. Ön cam şekil 20’de gösterildiği üzere 2 katlıdır. İki kat 

arasında tekrar sızdırmazlığı sağlama ve boşluk oluşturmak için bizim imal ettiğimiz silikon 

conta bulunmaktadır. 

Arka kapak aynı ön kapakta da olduğu gibi bizim geliştirdiğimiz silikon conta 

kullanılarak kapatılmıştır. Arka kapakta alüminyum kullanılma amacı yüksek ısı iletimi 

sağlamasıdır. İçi ortamın soğutulması ve içeride oluşabilecek yoğunlaşmanın arka kapakta 

gerçekleşmesi için Şekil 21’de gösterildiği gibi alüminyum arka kapak kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 20: Ön Kapak 

 

Şekil 21: Arka kapak 
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Şekil 22’de araç gövdesinin ön kapağında yer alan flexiglass camlar, arka alüminyum 

kapak, kendi üretimimiz olan silikon contalar ve o contaları döktüğümüz kalıplar 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 22: Ön-arka kapak ve contalar 

 

Ön ve arka kapak robot gövdesine 2,5 mm kalınlığında 25mm uzunluğunda vida ve bu 

vidalara uygun somunlar kullanılarak takılmaktadır. Gövde içerisinde 2 katlı bir yapı 

oluşturmak için de Şekil 23’de gösterilen yapı tasarlanarak 3 boyutlu yazıcıdan basılmıştır. Bu 

yapı içerisine kurşun plakalar döşenmektedir. Bu şeklide üst katta bulunan elektronik devre ve 

alt katta bulunan kurşun plaklar arası yalıtım sağlanmış oluyor. Ayrıca kurşun plakalar robotun 

en alt kısmına yerleştirildiği için robotun ağırlık merkezi aşağılara çekilerek denge konusunda 

bir avantaj sağlanmış oluyoruz.  

 

 

Şekil 23: gövde içi katmanlar 
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4 adet yukarı-aşağı hareketi sağlayan ve 2 adet ileri-geri / sağ-sol hareketi sağlayan morlar 

gövdeye geçmeli şekilde takılmaktadır. Su içerisindeki denemeler sonrası denge durumuna göre 

bu motorlar vidalar ile birleştirici gövdeye sabitlenecektir. Robotun birleştirilmiş hali Şekil 24-

25’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 24:Birleştirilmiş gövde 
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Şekil 25:Birleştirilmiş gövde 

 

Cisim alırken ve kullanacağımız robot dışına altına yerleştireceğimiz kamera ile robotun 

arka kısmına yerleştireceğimiz dış kamera için tasarladığımız su geçirmez çift camlı kılıf 

parçaları şekil 26’da gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 26: Kamera kılıfı 
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Dış kameralar, cisim tutucu çengel ve üst denge hava tüpü elemanlarının gövde ile 

birleşimi Şekil 27’de gösterilmektedir 

 

 

Şekil 27:Dış Kamera ve Çengel Yerleşimi 

 

Görüntü iletimi ve uzaktan kontrol için kullanacağımız latte panda ve geliştirdiğimiz 

elektronik devre resimlerini Şekil 28-29’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 28: Latte Panda ve Elektronik kart 

 

Şekil 29: Latte Panda ve Elektronik kart 
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4.2.2 Malzemeler  

Aracımızın ileri geri hareketi için 2 adet 12 Volt 16 mm redüktörlü DC motor, yukarı-

aşağı hareketi için de 4 adet 12 Volt 16 mm redüktörlü DC motor kullanmaktayız. Bu motorları 

seçmemizin nedeni su yalıtımı konusunda denemelerimizin bu motorlarda başarıya ulaşmasıdır. 

Aracın iskeletini 75mm PVC atık su borusundan yaptık. Dengeyi sağlamak amacıyla gövdenin 

içinde alt kısımda kurşun plakalar yer alıyor. Geri kalan gövde parçalarını kendimiz tasarlayıp 

3D yazıcıdan bastık. Yüksek görüntü kalitesi ile akıcı bir yayın elde etmek amacıyla A4 Tech 

PK-910H Webcam kamera kullandık. 

 

• 3 adet A4 Tech PK-910H 1080P Full HD Webcam 

• CAT5 ve CAT6 ağ kabloları 

• 6 adet TB6612FNG Çift Motor Sürücü Kartı 

• 6 adet 12 Volt 16 mm Redüktörlü DC motor 

• L7805 regülatör 

• 48V-12V DC-DC konvertör 

• 1 adet Arduino nano 

• 1 adet LattePanda Windows 10 Lisanslı 4G/64GB 

• Muhtelif boy ve ebatta vida ve somun 

• 3 boyutlu yazıcı filamendi 

• Muhtelif yapıştırıcı ve yağlar.  

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Öncelikle boyut ve hacmini, minimum ölçülerde tutmaya çalışarak işlevselliği arttırmayı 

ve kolay hareket etmeyi amaçladık. Bu sebepten dolayı gövdemiz için 75 mm PVC atık su 

borusu kullanmayı seçtik. Hem maliyeti azaltmak hem kullanılmayan malzemeleri 

değerlendirmek amacıyla PVC boru kullandık. Ön tasarım raporunu gönderdikten sonra farklı 

boyutlar da denemeler yaptık. En uygun ölçünün 75 mm çap genişliğinin olduğuna karar verdik. 

PVC borunun motor yuvalarını yerleştirdiğimiz dış gövdesini de başta hafiflik kazandırdığı ve 

rahatça tasarlayabileceğimiz için kurumumuzda bulunan 3D yazıcıdan çıkarttık. 

Pervanelerimizin, pervane nozüllerimizin ve -su sızma sorununu da göz önünde bulundurarak- 

boyutları uygun kapaklı motor yuvalarının tasarımlarını geliştirip, yeni gövdemize uydurup 

tekrardan 3D yazıcımızdan bastık. Kapak tasarımımızı sızdırmazlık açısından geliştirdik. 

İçerideki elektronik parçaların su almasını engellemek için flexiglass cam olan kapakta çift cam 
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yöntemi ve kendi tasarladığımız kalıplara döktüğümüz silikon contaları kullandık. Ön kapakta 

oluşabilecek yoğuşmayı arka kapakta aktarmak için ısı iletimi yüksek olan alüminyum arka 

kapak kullandık.  Ayrıca iki kapakta da sızdırmazlığı korumak amacıyla su geçirmez kauçuk 

banttan yararlandık. Kablo çıkışının olduğu deliği kauçuk bant yardımıyla kapattık.  

Tasarımımızda aracın üst kısmında dengeyi sağlamak ve ışık kaynağı yerleştirmeyi 

amaçlayarak bir yüzdürücü hava tüpü yer almaktadır. Dengeyi sağlamak için ayrıca gövdenin 

içinde -alt kısımda- kurşun plakalar kullandık.  

Gövdenin içinde yer alan webcam kamerasında herhangi bir değişiklik yapmadık. Araç 

dışında yer alan kameralara yeni bir kılıf tasarlayıp 3D yazıcıdan bastık. Yeni kılıf tasarımının 

ön cam kapağında sızdırmazlık için de çift flexiglass cam yöntemi ve su geçirmez kauçuk 

banttan yararlandık.  Bu gövde sayesinde hem kameranın gövdeye montajını kolay ve sağlam 

bir hale getirdik hem de su sızdırmazlığını sağladık. 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

Aracımız yaklaşık 25 cm uzunluğunda 30cm genişliğinde olacaktır. Hacmi yaklaşık 

olarak 2000 𝑐𝑚3 ve kütlesi yaklaşık 2000 gr. dır. Robotumuzun su içinde askıda kalması ve her 

şartta dengeyi koruması için robot üstünde yüzdürücü hava tüpü yer almaktadır. Buradaki 

yüzdürücü, gövdeye kıyasla asimetrik olduğundan diğer kısımlara göre daha fazla kaldırma 

kuvveti uygulayarak robotu dik tutmaya çalışacaktır. Ayrıca yüzdürücüye bir ışık kaynağı 

bağlayarak kameradan aldığımız görüntüyü daha da netleştirdik. Robotumuzun hacmini 

minimum seviyelerde tutup robotumuzu suda askıda kalacak şekilde dengeledik. Aynı zamanda 

hacminin küçük tutulması hareket kabiliyetini artırırken motorların az akım çekmesini de 

sağlıyor.  

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Hem enerjiyi hem görüntüyü hem de kumanda kontrolünü aynı kablo üzerinden 

sağlamayı düşündüğümüz için kablomuzu tek parça (içinde 10 hat) şeklinde kullandık. Kablo 

olarak CAT5 ve CAT6 ağ kablolarını kullanıyoruz. Yüksek görüntü kalitesi ile akıcı bir yayın 

elde etmek amacıyla ve gövdeye uygunluğu açısından kamera için 3 adet A4 Tech PK-910H 

Webcam kamera tercih ettik. Haberleşme, görüntü aktarımı ve görüntü işleme için Latte Panda; 

motorların kontrolü için Arduino Nano ve motor sürücüsü olarak da TB6612FNG Çift Motor 

Sürücü Kartı seçtik. Güç kaynağından aldığımız 48V’luk enerjiyi 12 V’ a çevirecek DC-DC 

konvertör kullanacağız. Ayrıca 12V’luk enerjiyi L7805 regülatör kullanarak düşürüp 
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LattePanda için gereken 5V enerjiyi sağlıyoruz. Kullanacağımız DC motorlar küçük ve 

redüktörlü olduğu için sistemimizin akım gereksinimleri de çok düşük oluyor. 6 adet motor 

toplamda en fazla 1,5 amper akım çekmektedir. Güç şeması Şekil 30’da, devre şeması Şekil 

31’de ve blok şema Şekil 32’de gösterilmiştir. 

  

 

Şekil 30: Güç kartı 

 

 

Şekil 31:Devre Çizimi 
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Şekil 32: Blok Şema 

 

4.3.2  Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritmamızı tasarlarken her türlü gereksiz yazılımdan kaçınarak görevleri en basit ve 

etkili şekilde tamamlamayı amaçladık. Yazdığımız ilk yazılımı her geçen gün daha da 

geliştirdik ve final tasarımımıza ulaştık. Akış şeması Şekil 33’de gösterilmektedir. 
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Şekil 33: Akış Şeması 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

LattePanda, Windows 10'un tam sürümünü çalıştırabilen bir geliştirme kartıdır ve 

Arduino yardımcı işlemci içerir (lattepanda.com). Hem LattePanda hem de Arduino Nano için 

denizaltımızın yazılımını C programlama diliyle yazdık. Kontrol masasından kablo ile 

Arduino’ya gerekli komutlar iletilmekte ve motorlar kumanda edilmektedir.  Kameradan gelen 

görüntüyü kablo aracılığıyla ekranımıza gönderdiğimiz için bu konuda ek bir yazılım dili 

kullanmadık. Uzak masa üstü bağlantı programları ile kontrol masasındaki bilgisayarımız, 

robot için yer alan latte panda bilgisayarına bağlanmaktadır. Bu şekilde sadece 4 telli bir ağ 

kablosu ile 3 adet kameradan elde ettiğimiz görüntüyü kontrol masasındaki bilgisayara 

aktabilmekteyiz. 

4.4 Dış Arayüzler 

Su altı robotumuzu kullanmaya yarayan sistemi mümkün olduğu kadar basit çözüp 

gereksiz yazılımdan kaçınmaya çalıştık. Bizden istenen görevleri yerine getirebilmek için 

kontrol istasyonu ve su altı robotumuzun iletişimini CAT5 ve CAT6 ağ kablosu ile sağlıyoruz. 

Görüntü aktarımında LattePanda ve motorların kontrol edilmesinde Arduino kullanıyoruz. 

LattePanda ve Arduino için C yazılım dili kullanıyoruz. 

C# ile geliştirdiğimiz arayüzümüzde 3 adet kamera görüntüsü ve robotu sürmemizi 

sağlayan komutlar bulunmaktadır. Bu komutlar “seri haberleşme” yoluyla Arduino’ya 

gönderilmekte ve Arduino üzerinde yazılı olan kodlar ile beraber gelen komutları nitelendirip 

yorumlayarak motorlarımızı ve led ışığımızı kontrol ediyoruz.  

5 GÜVENLİK 

Beklenmeyen riskli veya tehlikeli herhangi bir durumda aracın çalışmasını durdurmak için 

kontrol istasyonunda acil durdurma butonu bulunmaktadır. Kablolarımızın elektrik yalıtımı 

şartnamede belirtilen özelliklere uygundur. Kullandığımız DC motorların suya karşı izolasyonu 

gres yağı ve silikon sayesinde yapılmıştır. Pervanelerimiz nozüllerin içinde yer almakta ve 

herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Mevcut elektriksel bağlantılar ani hareketlere karşın 

esnek tutulmuştur. Kamera, motorlar vb. parçalar gövde ile sağlam bir şekilde birleştirilmiştir. 

Gevşek bir aksam söz konusu değildir.  
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6 TEST 

Denemelerimiz sonucunda daha geniş bir görüntü almak için robotumuzun üstüne de 1 adet 

kamera eklemeye karar verdik ve kameramızı izole etmek için çeşitli denemeler sonucu kendi 

tasarladığımız bir kamera gövdesini 3D yazıcımızdan çıkarttık.  

Araç gövdesinin ve diğer parçaların su sızdırmazlığını kontrol etmek için ayrı ayrı hem 

kısa hem de uzun süreli suyun içinde beklettik ve çalışmalarımızı bu testlere göre yönlendirdik. 

Robot ön camı ve dış kamera camlarının buğulanma testini buz dolabında gerçekleştirdik. 

7 TECRÜBE 

 Geçtiğimiz sene bu kategoride finale kaldık ve sızdırmazlık vb. testlerden de geçip 

havuzda yarıştık. Derinlik, sıcaklık gibi görevleri başarıyla yerine getirdik fakat çemberlerin 

birinden geçtikten sonra kameramızın önündeki cam buğulandığı için görüşümüz zorlaştı ve 

diğer çemberlerden geçemedik. Bundan dolayı özellikle sızdırmazlık olmak üzere birçok 

konuda tecrübemiz olduğundan çalışma sürecinde genellikle olumsuz bir durum yaşamadık. 

Buğulanma sorunumuzu çözmek için kamera önünde cam yerine flexiglass tercih ettik ve çift 

katman halinde uyguladık. Bunun sebebi flexiglass’ın ısı iletiminin cama göre daha az 

olmasıdır. Ayrıca robotun içinde de nem tutucu kimyasal maddelerden faydalandık ve arka 

kapağı alüminyumdan yaptık. 

8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması 

Haziran 1. Hafta, Gövde yapımı aşamalarını tasarlama 

Haziran 2. Haftası, motor yuvaları ve nozüllerinin 3D yazıcıda basımı 

Haziran 3. Ve 4. Haftası, robot için bazı prototiplerin hazırlanması. 

Temmuz 1. Hafta, KTR için nihai kararların verilmesi. 

Temmuz 2. Hafta, KTR nin teslimi. 

Temmuz 3 ve 4. Hafta, mevcut parçaların zor şartlarda testinin sürdürülmesi ve robotun 

bütünüyle bitirilmesi. Havuz denemelerinin yapılması. 

Ağustos 1. Hafta, robotun test videolarını çekilmesi. 

Ağustos 2. Hafta, videoların teslimi ve sonuçların beklenmesi. 
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Bütçe Planlaması 

Malzeme adı                            Adet             Birim Fiyat         Toplam Fiyat 

Latte Panda 4G/64 GB 1 1790  1790 

3D yazıcı PLA 1 150  150 

A4 Tech PK-910H 3 155 465 

TB6612FNG 6 25 150 

12V 1200 rpm DC motor 6 60 360 

48V-12V DC-DC konvertör           1                        210                        210 

Arduino Nano 1 25 25 

Kalan malzemeler(kablo vb.)                                                    400  

 

  TOPLAM 3550TL 

 

Risk Planlaması 

Yarışma anında yaşayabileceğimiz olası problemler elbette var. Bunlardan birisi 

LattePanda’nın fiziki olarak açılması gerektiği ve LattePanda’nın açılıp açılmadığının 

anlaşılmaması. Buna çözüm olarak denemeler yaptık ve maksimum açılma süresini bulduk. Bu 

bilgilere göre sistemi çalıştırıyoruz. Bir diğer olası sorun TCP/IP protokollerinde sorun çıkarak 

ana bilgisayar ve robotun haberleşememesidir. Bu sıkıntıyı yaşamamak için de sabit IP 

kullanıyoruz. 

9 ÖZGÜNLÜK 

Aracımızı baştan sona kendimiz tasarlayıp neredeyse gövdenin tüm parçalarını kendimiz 

çizip 3D yazıcımızla bastık. Hazır pervane almayıp tasarlayıp bastığımız pervaneleri kullandık. 

Pervane nozüllerini, motor yuvalarını da kendimiz tasarlayıp bastık. Kameralarımızın da su 

izolasyonunu sağladık. Gövdede su geçirmezliği sağlamak için iç iskelet olarak atık su borusu 

kullandık. Gövde kapaklarının izolasyonunda kullandığımız silikon contaları da kendimiz 

tasarladığımız kalıplara döküp ürettik.  

Bunların yanında projemizde kendi tasarımlarımızın ve yerli ürünlerin kullanımına özen 

göstermemizin bizi özgün kılan bir nokta olduğunu düşünüyoruz. 
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