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1. RAPOR ÖZETİ  

Araç yine küre bir şase üzerine kuruldu. Aracın dört yanında su geçirmez DC motorlar 

kullanıldı. Robot kol için çizimler ve basımlar yapıldı. Merkezde Arduino ve Drone 

kontrol kartı beraber kullanıldı. Su altı sistemimiz kablolu sisteme uygun hale getirildi. 

Aracın sızdırmazlık ve kaçak testi için aracın sığabileceği ölçülerde deney havuzu 

oluşturuldu. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Fakültesi ile de konuşularak 

aracın deney ve testlerinin üniversite havuzunda yapılması konusunda anlaşıldı. Bu 

durumda tüm donanımlar aracın küre şasesine montelenecek. Aracın kontrol merkezine 

gerekli ön yazılımlar yüklenecek ve araç asıl motorları haricinde teste hazır hale 

getirilecek. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Takım üyelerimizden dördü (Arif Emre KİRAZ, Ömer Enes AKGÜL, Mehmet 

ALGINKILINÇ, Elif ARICAN) Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesinden, biri 

(Mürüvvet DEMİRKUBUZ) Isparta Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesinden, biri 

(Benannur KARTALCIK) Isparta Doğa Kolejinden 2019 yılında mezun olmuştur. 

Danışman öğretmenimiz Melek Çiğdem KAHRAMAN da Isparta Süleyman 

Demirel Fen Lisesinde fizik öğretmenliği görevini sürdürmektedir.  

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Üyelerimizden Arif Emre Kiraz, takım lideri pozisyonunda bulunup takımın beyni 

konumundadır. Benannur Kartalcık ve Ömer Enes Akgül takımımıza yabancı dil 

konusunda destek vermekle birlikte Ömer Enes, ayrıca yabancı dilde makale 

taranması ve araştırma yapılması konusunda takıma en büyük yardımı yapmaktadır. 

Yine Benannur Kartalcık ve Mürüvvet Demirkubuz, prototip aşamasında yapılan 

görüşmeler, malzemelerin alınması vb. konular için takımın halkla ilişkilerinden 

sorumlu durumdadır. Mehmet Algınkılınç ise yazılım ve mekanik bilgisi ile 

takımımıza katkı sunmaktadır. Ayrıca Elif Arıcan, takım koordinatörlüğü ve takım 

içi ilişkilerden sorumludur. Son olarak Mehmet Algınkılınç ve Benannur Kartalcık 

takımın sponsor ilişkilerinden de sorumlu konumdadır. 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
Robot kolun kıskaç kısmı, taşınacak cismin değerlendirilmesi üzerine gerek olmadığı 

için kaldırıldı. Kol ve kameranın 360 derece dönmesi yerine aracın dönmesi daha 

mantıklı olacağından buralardaki servo motorlar kaldırıldı. Bunun sonucunda da servo 

motor sayısı azaldı. Araçta kullanılacak kamera daha yüksek çözünürlüklü olanı ile 

değiştirildi ve etrafındaki ışıklar gerek olmadığından kaldırıldı. Sistem, su altında 

kablosuz iletişimin testlerimiz sonucu yetersiz görülmesinden dolayı kablolu hâle 

getirildi. Araç kablolu hale gelince 40 cm çapındaki küre şasede batarya ile 

doldurulması planlanan gereksiz büyük boşluklar oluştu. Bunun üzerine küre çapı 40 

cm’den 30 cm’ye düşürüldü. Küre boyutu azaldığı için robot kolun küreye sabit ucu da 

gereksiz uzun kaldı, bu nedenle de o kısımda kullanılacak kolun boyutu 25 cm’den 20 

cm’ye düşürüldü. Araçta kullanılan fırçasız motorlar yerine su geçirmezlik açısından 

daha güvenli ve kontrolü daha kolay olan DC motorlar kullanıldı. Merkezde kullanılan 

drone kontrol kartı servo motorların kontrolüne engel olduğu için sisteme ayrıca 
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Arduino Uno R3 de eklendi. Bütün bu değişiklikler sonucunda bütçemiz yaklaşık bir 

kat arttı.  

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Şekil 1. Sistem Şeması 

 Şekil 1’de gösterilen sistem şeması, elektronik devreleri ve yazılımları ileriki 

bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Aracın öncelikle robot kolu üzerinde duruldu. Bu yönde 

önce kağıt üzerinde kabataslak çizimler yapıldı. Su 

geçirmez servo motorların dönme açılarının düşük olması 

nedeniyle dirseklerde 360 derece servo motorlarla birlikte 

sargı sistemi kullanılmasına karar verildi. Sistemin su 

geçirmezliğine kadar halledilmesine karşın 360 derece 

motorlar ve sargı sistemi kolun fonksiyonelliğini 

kısıtlayacağından 180 derece su geçirmez servo motorların 

(Şekil 2) yurt dışından temin edilip kullanılmasına karar 

verildi. Taslak çizimlerine uygun olarak kolun parçaları tek tek gerçek 

ölçüleriyle birebir çizildi. Kolların genel olarak kalınlığı 6 mm, destek 

parçalarıyla 12 mm, kablo kanalıyla 18 mm olarak çizildi. Uzunlukları,  

Şekil 2. 180 Derece Su 
Geçirmez Servo Motor 
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birleşme noktaları dahil edilmeksizin 20 cm ve 15 cm 

olarak çizildi (Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6). Enleri de 

genel olarak 5 cm olarak çizildi. Parçalar daha sonra 

birleştirilmiş çizime 

dönüştürüldü (Şekil 7). 

Baskıya gönderildi ancak 

bu raporu yazarken henüz 

elimize ulaşmadığı için 

testleri uygulanamadı.  

Daha sonra aracın dışını oluşturacak olan şeffaf küreleri 

elle yapamayacağımızdan sipariş edildi. 40 cm çapında olan küre epey büyük 

göründüğünden 30 cm olan küreye dönülmesine karar verildi. Bunun üzerine 

bunun siparişleri verildi. Yeni küreler henüz 

elimize ulaşmadı. Küreler iki yarım küreden 

oluşacak, 

ortasında da 

kolun ve 

kameranın 

yerleştirilmesi için dairesel bir levha olacak 

şekilde tasarlandı. Bu levha da küre çapından 

büyük olacak 

şekilde tasarlandı ki motor tutucuların küreye 

sabitlenmesi kolaylaşsın.  

Motor tutucular da 

bu levhaya 

sabitlenecek, 

ortasında da 

motorların 

girebileceği bir delik olacak şekilde 5 mm 

kalınlığında çizildi (Şekil 8).  

Son olarak pervanelerin olası bir çarpma veya kablo 

dolanmasından korunması için çizilen motor 

koruyucular da motor tutuculara 

sabitlendi (Şekil 8). 

Harflerin okunması ve aracın 

hareketlerinin gözlenmesi için kullanılacak olan kamera 

(Şekil 10) ve A/V çıkışlı ekran (Şekil 11) ise sipariş 

edildi. Ekran henüz elimize 

ulaşmadığı için kamera önce bilgisayardan, daha sonra ise 

telefon üzerinden denendi ve 25 cm’den 12 punto harfleri 

okuyup okuyamadığı test edildi. 

Kameranın birebir ölçülerine 

uygun olarak çizimi yapıldı.  

En sonunda tüm bu parçalar 

birleştirildi ve çizimde ortaya kondu (Şekil 12).  

Şekil 3. Robot Kolun Araca 
bağlanacak Kısmı 20 cm 

Şekil 4. 20 cm Parça 

Şekil 5. 15 cm Parça 

Şekil 6. Robot Kolun Cismi Taşıyacak 
Kesik Parçası 15 cm 

Şekil 7. Robot Kol Bütün Hâlde 

Şekil 8. Motor tutucu 

Şekil 12. Aracın Genel Görünümü 

Şekil 10. Kullanılacak HD 
Kamera 

Şekil 8. Motor Koruyucu 

Şekil 11. A/V Çıkışlı 7’’ 
Ekran 
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4.2.2. Malzemeler  

Motor olarak, suda kullanılacağından ve 

fonksiyonellik açısından yüksek devir gerektiğinden 

7.4V 16800RPM dört su geçirmez DC motor (Şekil 13) 

kullanıldı. Ancak bu tür ürünlerin yurtiçinden temini 

mümkün olmadığından ürünlerin 

siparişi yurtdışından verildi. Henüz 

elimize ulaşmadığından testlerde 

3.7V DC motor kullanıldı.  

 

Aracın iskeletinde kullanılan küre ve levhaların malzemesi 

pleksi (Şekil 14) olarak belirlendi. Pleksi malzemesi esnekliği ve kırılmazlığıyla 

bilinir. Ayrıca kürede 3 mm kalınlığında kullanılan pleksi malzemesi aracın 3 

metre derinlikte dahi basınca dayanabilmesini sağlayacaktır. 

Robot kollar 3D yazıcıda basılacağı için en uygun 3D yazıcı malzemesi olan 

ABS malzemesi kullanıldı. Kollarda kullanılacak motorlar da kollar su ile direkt 

temas edeceğinden su geçirmez ve taşınacak cismin ağırlığı bilinmediğinden 

maksimum ağırlığa binaen 25 KG olarak seçildi.  

Motorun pervaneleri aracın drone mantığıyla kullanılabilmesi için cw ccw 

mantığıyla kullanılacak. Yani iki tanesi saat yönünde, iki tanesi saat yönünün 

tersine dönecek. Aynı zamanda motor çapı 31 mm iken pervanelerin çapı 50 mm 

olarak belirlendi ki pervaneler su içerisinde dönüşte motor engeliyle 

karşılaşmasın. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Robot kolun üretimi için öncelikle sarma sistem kullanıldı. Bu testlerde de 

kollarda plastik yerine tahta kullanıldı. Böylece kısa sürede teste tabi tutulabildi 

ve işe yaramazlığı görülebildi. Bunun üzerine yeni kol sisteminin çizimleri 

online bir çizim programından yapıldı ve bastırılmak üzere 3D yazıcıya 

gönderildi. Böylece istediğimiz stilde kol parçalarının en ideal şekilde olmaları 

sağlanacak. Kolun parçaları ayrı ayrı elde edildikten sonra birleştirilecek. En alt 

parça iki yarım kürenin ortasındaki levhaya vidalanacak. Kürenin tepesinden 

dikdörtgen bir delik açılarak kolun buradan dışarı çıkışı sağlanacak.  

Aracın dışını oluşturacak kürenin üretim sürecine 

katılınmadı. Bir reklam şirketine uygun ölçüler verilerek 

pleksi levhalardan iki yarım küre şeklinde basılmaları 

sağlandı. 

Motor tutucular basıldıktan sonra kürelerin ortasındaki 

pleksi levhaya vidalanacak (Şekil 15). Motorlar bu 

tutuculara yerleştirildikten sonra tutucuların altındaki 

kanallardan kablolar geçirilecek ve küre içine sokulacak. 

Motorların ve servoların kontrol devresi kuruldu ve yine bu levhaya yerleştirildi. 

Kullanılacak kamera da bu levhaya sabitlendi. 

 

Şekil 14. Pleksi Levha 

Şekil 13. 7.4V 16800RPM Su 
Geçirmez Motor 

Şekil 15. Motor 
Tutucularla Birlikte 

Levha 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Kullanılacak kürenin çapı 30 cm ve dolayısıyla hacmi yaklaşık 14.000 cm3 

olacak. Dışarıdaki motorların hacmi her biri 12 cm3 olmak üzere 48 cm3 olacak. 

Robot kolun dışarıda kalan hacmi da yaklaşık 160 cm3 olacak. Aracın ağırlığı 

bütün malzemeler elimize ulaşmadığından ölçülemedi. Ancak aracın yüzmesi 

için su yoğunluğundan az olması sağlanacak. Bu durumda da ağırlığı 14.208 

gramdan az olacak şekilde ayarlanacak. 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Aracın öncelikle drone kontrol kartı ile kontrol edilmesi düşünülmüştü. Ancak 

servo motorların kontrolü böyle bir kontrolcü üzerinden zor olacağından 

Arduino tabanlı sisteme dönülmesi düşünüldü. Arduino tabanlı bir sistemde de 

aracın motorlarının drone tipi hareketi ve jiroskop ile motor kontrolü zorluk 

oluşturucağından Arduino ve drone kontrol kartının beraber kullanılmasına karar 

verildi. 

Öncelikle bir drone alıcısı ve vericisi ile 

kablosuz iletişim düşünülürken, Arduino 

tabanlı sisteme dönülmesi sonucunda 

iletişimin Bluetooth ile haberleştirilmesine 

karar verildi. Bluetooth’lu basit bir devre 

kurulup su altında test edildi (Şekil 16 ve 

Şekil 17) ancak iletişim sağlamadığı 

netleşti. Bu nedenle sistemin tamamen kablolu sisteme dönüştürülmesine karar 

verildi. 

Drone kontrol kartı hazır drone’dan çıkarıldı. (Bu durumda drone kontrol 

kartında veya drone kumandasında bulunan elektronik devrelere herhangi bir 

müdahelede bulunulmadığından ve bu parçalar sürece dahil olmadığından ayrıca 

bahsedilmeyecektir.) Kablolu iletişim için drone’daki alıcı kablosu ve 

kumandadaki verici kablosu birbirine bağlandı. Bu durumda tek yapmamız 

gereken drone’un kendi motorlarını çıkarıp bunun yerine kendi motorlarımızı 

bağlamak olacak. 

Kol için de üç servo motorun Arduino Uno yardımıyla 10K potansiyometreler 

ile kontrolü için devre kuruldu. Potansiyometreler kumandada, veri uçlarına 

bağlı kablolar ise aracın içindeki Arduino’da sabit olacak. 

Araca güç 48V 15A DC – 5V 5A DC dönüştürücü ile sağlanacak. Alınan güç 

önce kumandadan geçirilecek ve kumandadan çıkışına bir sigorta eklenecek. 

Böylece herhangi bir kaçak veya arıza olması durumunda gücün direkt olarak su 

üstü kontrol merkezi tarafından kesilmesi sağlanacak.  

Şekil 16. Bluetooth Alıcı Devresi 

Şekil 17. Bluetooth Verici Devresi 
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Kamera, elektronik sisteme dâhil edilmedi. Yalnızca ekran ile arasında HDMI 

kablosu kullanıldı. Ekrana ve kameraya güç verildi. 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Aracımız temel kategoride yarışacağından dolayı herhangi bir algoritmik 

tasarımda veya yapay zekâ tasarımında bulunulmadı. Bu konuya dâhil 

olabilecek olası bilgilere Elektronik Tasarım Süreci ve Yazılım Tasarım 

Süreci’nde yer verilmiştir. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracın drone kontrol kartı ve kumanda devreleri 

ve yazılımları hazır olduğundan buradaki 

yazılımlara müdahele edilmedi.  

Test aşamasında aracın iki Bluetooth HC-05 ile 

haberleşebilmesinin testinde yazılım 

kullanıldı (Şekil 19 ve Şekil 20). Bu 

yazılımda butona basıldığında HC-05 

modülü üzerinden mesaj gönderilecek. 

Bu mesajı alan LED yanacak. 

 

Şekil 18. Araç ve Kumanda Şeması 

Şekil 19. Bluetooth Alıcı Yazılımı 

Şekil 20. Bluetooth Verici Yazılımı 
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Ayrıca robot kolda kullanılacak servo motorların 

potansiyometreler ile kontrolünde de yazılım 

kullanıldı (Şekil 21). Buradaki yazılımda da 

potansiyometreler de okunan değer servo 

kütüphanesinde değerlendirilip servoya verilecek. 

Böylece potansiyometrelerin dönüş miktarı kadar 

servolar dönecek. 

4.4.  Dış Arayüzler 

Aracın dışı şu an yalnız çizimde kaldı. Kulanılacak 

küreler, robot kol malzemeleri, motorlar vs. henüz 

gelmediği için 

çizimden öteye 

gidemedi (Şekil 

22).  

Kumandada 

bulunan potansiyometreler servo motorları sırasıyla alttan başlayarak kontrol 

edecek şekilde ayarlanacak (Şekil 23). 

Kumandanın 

aracı 

kullanacak 

kısımları 

hazır 

olduğundan 

bu kısma müdahele edilmeyecek (Şekil 

24). Çünkü yapılacak olan her talimatın 

yarışma veya test aşamalarında işimize 

yarama olasılığı mevcut. 

Kolda kullanılan servoların kontrolü için Arduino Uno kullanıldığı için yazılım 

dili de Arduino oldu.  

5. GÜVENLİK 

Elektrik – elektronik açıdan baktığımızda aracın suya değecek hiçbir yerinde kablo 

birleşimleri yapılmayacak. Bütün birleşimler araç veya kumanda içine taşınacak. 

Böylece olası bir kaçak engellenecek ve risk ortadan kalkacak. Ancak olası bir arıza 

durumunda eğer kabloların araç veya kumanda dışında bağlanması gerekirse diye de 

buralarda ısı ile daralan makaron kullanılarak suyun kabloyla temas ihtimali sıfıra 

yaklaştırılacak. Ayrıca kumandaya acil kapatma sigortası konacak. Bununla da yine 

muhtemel bir kaçak veya arıza durumunda aracın hızlıca durdurularak tehlikenin 

önlenmesi amaçlanacak.  

Mekanik açıdan bakarsak da bütün kablolar kanalların içine dâhil edilerek pervanelere 

takılmasının veya başka yollarla araca engel olmasının önüne geçilecek. Robot kolun 

üstten çıkan kısımdaki birleşme noktalarında, kürelerin ortadaki pleksi levha ile 

birleşme noktalarında, motor kablolarının kürelerin içine sokulan deliklerde soğuk 

silikon kullanılacak. Buradaki amaç, sıcak silikon vb. diğer malzemelerin su ile temas 

ettikten sonra açılma, kopma, yıpranma yapabilme ihtimaline karşı koymaktır. Ayrıca 

Şekil 21. Servo Motor Kontrolü Yazılımı Şekil 22. Aracın Üstten Görünümü 

Şekil 23. Servo ve 
Potansiyometrelerin Uyumu 

Şekil 24. Kumandanın Hazır Araç Kontrol 
Fonksiyonları 
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herhangi bir arıza durumunda soğuk silikonla yapıştırılmış küreler kolaylıkla açılabilir 

ve arıza giderilerek tekrar silikonlama yapılabilir. 

6. TEST 

Aracın kablosuz planında kullanılması planlanan Bluetooth’lar için basit bir test devresi 

oluşturuldu. Havuza daldırılacak devre, su geçirmez plastik bir kaba koyularak suyun 

dibine daldırıldı. Test Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 2,33 metre derinliğindeki 

havuzda yapıldı. Ancak butona basıldığında LEDin yanmadığı görüldüğünden test 

başarısız oldu. Bunun sonucunda da aracın kablolu yapılmasına karar verildi. 

 

Robot kolda da öncelikle 360 derece servo motorlar ve sarma sistem kullanılması 

planladığından, uygun ölçülere yakın tahta parçaları, 360 derece servo motorlar, 

rulmanlar vb. unsurular kullanılarak su dışında deney yapıldı. Ancak sarma sistemi 

motor milini sıkıştırdığından, motorun dönüşüyle kapanan kollar motorun ters yönde 

dönüşüyle tekrar açılamadığından ve tüm bunlar verimi düşürdüğünden bu test de 

başarısız sayıldı ve kol için daha fonksiyonel olacağını düşündüğümüz 180 derece servo 

motorlara geçiş yapıldı. 

 

Aracın tamamen Arduino tabanlı bir sistem ile kontrol 

edilmesi düşünülürken drone sisteminin kullanılması 

için Şekil 25’teki hazır şema oluşturulup hazır 

yazılımlar Arduino Nano’ya yüklenerek teste tabi 

tutuldu. Elimizdeki motorlar fırçasız değil de fırçalı 

olduğundan test başarısız kabul edildi. 

Bunun sonucunda da vakit ve bilgi 

yetersizliğinden dolayı hazır drone 

kartına dönmenin çok daha mantıklı 

olacağına karar verildi. 

 

Ayrıca araçta kullanılacak kamera da tamamıyla testlerle belirlendi. 

Öncelikle direkt görüntü aktarım ilkesine uygun olarak otomobillerde 

kullanılan geri görüş kamerası (Şekil 26) ve yine bu 

kameralara uyumlu bir araç içi ekran (Şekil 27) 

kullanıldı. Kameraya 25 cm’den 12 punto harf 

okuyabilme testi yapıldı. Ancak kameranın 

okuyamadığı görüldüğünden test başarısız sayıldı. Bunun üzerine de 

Şekil 28’deki kamera alınıp bu sefer bilgisayar üzerinden yine aynı 

şekilde teste tabi tutuldu. Ancak yine başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun 

üzerine optik zoom barındıran bir kamera kullanılmasına karar verildi.  

 

7. TECRÜBE 

Hakkında çok da fazla bilgi sahibi olmadığımız bu projeye girişmek ve konuyla ilgili 

araştırmalar, testler yapmak bizi gerçekten ileriye götürdü. 

Öncelikle 360 derece servo motorlar kontrol edilirken 0-1023 aralığındaki farklı 

değerlerin bu motorları farklı hızlarda farklı yönlere çevirdiğini öğrendik. Daha sonra 

180 derece servo motorların potansiyometrelerle nasıl uyumlu çalıştığını ve DC 

motorlardan tamamen farklı bir çalışma prensibi olduğunu öğrendik. Kolun parçalarını 

kendimizin çizmeye çalışması ve bunu başarabilmemiz bize 3D çizim yapabilme 

yeteneği kazandırdı.  

Şekil 25. Test Şeması 

Şekil 26. Geri 
Görüş Kamerası 

Şekil 27. Araç İçi Ekran 

Şekil 28. HD Aksiyon 
Kamerası 
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Bütçenin yetersiz olduğunu görmemiz sonucu kapsamlı bir sponsor araştırmasına 

girişen takım, bu konuda da çabalarken ve başarı sağlarken büyük bir tecrübe edindi. 

Başta fırçasız motorlarla yapılması düşünülen projede deney için alınan fırçasız motor 

sayesinde potansiyometre ile fırçasız motor sürmeyi öğrenen takımımız, yine bu 

motorların çalışma prensibinin de fırçalı motorlardan oldukça farklı olduğunu, neden bu 

motorların su altında kullanılamayacağını, su altında kullanılırsa rulmanların 

paslanacağını öğrendi.  

Takımımız, aracımız drone tipinde çalışacağından drone’ların cw ccw mantığıyla nasıl 

hava akımı oluşturarak yükseldiğini, bunun aracımızda nasıl kullanılacağını da öğrendi. 

Ayrıca Arduino tabanlı bir sistem kurmaya çalışırken de jiroskoptan değer okumayı, bu 

değerlere uygun motor çalıştırmayı öğrendi. 

Kamera araştırması yapılırken kameraların çözünürlüklerinin yetersizliği, ekrana direkt 

yansıtma yapabilip yapamaması da takıma çok şey kattı. Takımımız, öncelikle aksiyon 

kameralarının bilgisayar ve telefonlarda nasıl kontrol edileceğini, daha sonra ise kamera 

kalitesinin böyle bir durumda yetersiz kalacağını, optik zoom’un neden gerekli olacağını 

öğrendi. 

Takım, aracın kablosuz testleri yapılırken Bluetooth testinin başarısız olması sonucu su 

altı kablosuz haberleşmenin yollarını arayan takım böyle bir şeyin en azından bizim 

seviyemizde mümkün olmadığını, kablosuz iletişimi akustik yoluyla sağlasak bile 

görüntü iletiminde elbet sıkıntı yaşanacağını öğrendi. 

Ayrıca daha önce sürekli sistem değişiklikleri, plansız işe başlama, vakit yetersizliği 

gibi sorunlar da bize böyle bir aracın yapımında her şeyden önce hazırlık ve plan 

yapılması gerektiğini öğretti.  

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1. ZAMAN PLANLAMASI 

Haziran (15-22) Haziran (23-30) Temmuz (1-7)  Temmuz (8-15) 

Aracın fiziksel 

çalışmalarına 

başlanması, görev 

dağılımı ve 

sponsor arayışları 

Robot kol testleri 

ve kamera 

arayışları 

Robot kolun asıl 

planının ortaya 

konması, Bluetooth 

testinin yapılması 

Son kameranın 

seçimi, motorların ve 

malzemelerin sipariş 

edilmesi, aracın 

Arduino tabanlı 

testlerinin yapılıp 

drone kartlı sisteme 

dönüş ve Kritik 

Tasarım Raporu’nun 

yazılması 
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Temmuz (16-23) Temmuz (24-31)  Ağustos (1-7) Ağustos (8-15) 

Gelen parçalarla 

aracın montajına 

başlanması ve 

tamamlanması 

Aracın öncelikle 

su geçirmezlik 

testinin yapılması 

ve testlere hazır 

hale getirilmesi 

Asıl deney 

havuzunda aracın 

su geçirmezlik ve 

hareket testlerinin 

yapılması 

Aracın estetik 

yönlerinin 

tamamlanması ve 

artık tamamen 

yarışmaya hazır hale 

getirilerek 

Sızdırmazlık ve 

Hareket Kabiliyet 

Videosu’nun 

çekilmesi 

 

8.2.  NİHAİ BÜTÇE PLANLAMASI 

Malzeme Fiyat 

7.4V 16800 RPM DC Motorlar 351,40TL 

Su Geçirmez 180 Derece Servo Motorlar 377,59TL 

30 cm Çapında Küre 225TL 

Robot Kol Baskı 365,10TL 

Hazır Drone 150TL 

40 Metre 8 Kanallı Bakır Kablo 54,90TL 
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Orijinal Arduino Uno R3 135,51TL 

Potansiyometreler, Jumperlar, Anahtar 25TL 

HD 70x Optik Zoom Video Kamera 269TL 

TOPLAM:  1953,50TL 

 

8.3.  RİSK PLANLAMASI 

Aracın zaman planlamasına göre ürünlerin planlanan tarihten geç gelmesi 

durumunda o haftaki aşamalarda gecikme olmakla birlikte bir sonraki haftadaki 

süreç hızlandırılarak zaman planlamasına göre harekette netlik kazanılacaktır. 

Montajda bir aksaklık meydana gelmesi durumunda öncelikle malzemelerin 

yedeklerine başvurulacak, bu kısımda da bir aksaklık meydana gelirse yeni ürünlerin 

gelmesi beklenecektir.  

Elektronikte veya yazılımda bir aksilik meydana gelmesi durumunda danışılarak 

yeni çözümler bulunacak ve bu yönde ilerlenecektir. 

Aracın güvenlik önlemlerinde bir aksaklık olması durumunda aracın estetik yönü 

geri plana atılarak güvenlik üzerinde ciddi şekilde durulacak ve olası bir sıkıntı en 

iyi şekilde çözülecektir. 

9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımız daha önce yapılmış su altı araçlarından farklı olarak: 

1. Drone tipi sisteme sahiptir. Böylece 4 motorla yukarı, aşağı, sağ, sol, ileri, geri ve 

eksen hareketlerini sağlayabilecektir.  

2. Drone tipi olması nedeniyle kolun veya kameranın dönmesine gerek kalmadan araç 

kolay bir şekilde ekseni etrafında dönerek görevleri yerine getirebilecektir. 
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3. Küresel şekli sayesinde hem su içindeki sürtünme en aza indirgenecek hem de 

çemberden geçme görevinde kameradan gözlem yapılırken bu görevin başarıyla 

tamamlanmasında büyük kolaylık sağlayacaktır. 

4. Servo ve DC motorlar haricindeki bütün parçalar araç veya kumanda içine 

alındığından herhangi birisi için su geçirmezlik şartı aranmayacaktır. Böylece 

malzeme temini daha kolay, risk daha düşük olacaktır. 

5. 30 cm çapındaki küre ile aracımız oldukça küçük olacağından su içerisindeki 

hareketi ve çemberden geçme görevi oldukça kolay olacaktır. 

6. Kullanılan yüksek torklu servo motorlar her türlü cismin kolaylıkla taşınmasını 

sağlayacak ve HD kamera da bu cisimlerin doğru sepetlere atılmasını 

kolaylaştıracaktır. 

7. Hazır drone kartı ve kumandası kullanılması sayesinde araç suda sarsılmayacak ve 

kumanda tarafından sağlanan birçok fonksiyon sayesinde de aracın kullanımı 

oldukça kolaylaşacaktır. 
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