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1. RAPOR ÖZETİ  

Okulların tatil olması proje için hem iyi hem de kötü oldu. İyi yanlarından biri okul 

dönemindeki gibi kısa bir vakit ayırmak yerine daha uzun süre proje üstünde 

çalışabiliyoruz, diğer bir yandan hepimiz aynı anda bulunamaya biliyoruz. Bizde 

bundan dolayı hemen toplanıp kimlerin hangi tarihler arası gelip çalışabileceği ile 

alakalı bir plan oluşturduk ve bu planlamaları teknofestin bize verdiği zaman grafiği 

ile paralel bir şekilde götürdük. 

İlk olarak araç tasarımında değişikler yapılıp yapılmaması üzerinde karar aldık ve 

tasarımımızı değiştirdik ve yeni bir malzeme listesi çıkardık, bu da tabi ki önceden 

belirlenen bütçeden farklı oldu. Daha sonra kendi aramızda topladığımız bir miktar 

para ile alabildiğimiz malzemelerin siparişini verdik. Bu siparişler arasında bulunan 

plexiglass gövde malzememizi kestirebileceğimiz bir CNC aradık. En sonunda 

bulduğumuz bir reklam şirketinde kestirdik.  

 

2. TAKIM ŞEMASI 

  2.1 Takım Üyeleri  

Ayşegül DEMİRCİOĞLU, Adana Bilim ve Sanat Okulu,10.sınıf 

Akın Emir DOKUYUCU, Adana Bilim ve Sanat Okulu 10.sınıf 

Cevdet ORKUN, Adana Bilim ve Sanat Okulu, 9.sınıf 

Haydar Tuyan KEMALOĞLU, Adana Bilim ve Sanat Okulu,9.sınıf 

 

Danışman: Cüneyt ÖZÜR, Adana Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri 

Öğretmeni 
 

2.1.1 2.1.1Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Yazılım: Ayşegül DEMİRCİOĞLU 

Mekanik: Haydar Tuyan KEMALOĞLU 

Rapor: Ayşegül DEMİRCİOĞLU, Cevdet ORKUN 

Elektrik ve elektronik: Cevdet ORKUN, Akın Emir DOKUYUCU, 

Robot tasarımı: Ayşegül DEMİRCİOĞLU, Cevdet ORKUN, Haydar Tuyan 

KEMALOĞLU, Akın Emir DOKUYUCU, 

Gövde yapımı: Ayşegül DEMİRCİOĞLU, Cevdet ORKUN, Haydar Tuyan 

KEMALOĞLU, Akın Emir DOKUYUCU 
 

3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarımdan sonra yaptığımız değişikler ve nedenleri: 

- Kumanda da değişiklik yapıldı, nedeni: 

İlk başlarda kullanacağımız olan Kumanda ile yaptığımız denemelerde 

istemediğimiz sonuçlarla karşılaştık bundan dolayı Arduino standart olan 

joysticklerden bir adet ve onunla birlikte 6 butonu olan fundoino joystick shield 

kullanılmasına karar verdik. Kullanacağımız kumanda olan PS Joysticki 
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değiştirmemizin en büyük sebeplerinden olabilecek herhangi bir uyumsuzluktan 

kaçınmak içindir..  

- Araç gövde tasarımında değişiklik, nedeni: 

Yaptığımız ilk tasarımın yapımında zorlanabileceğimizi ve su içinde denge 

sağlamasında zorlanacağımızı düşündük. 

- Robot kol; 

Robot kolu ön tasarım raporunda karar vermemiştik, lakin “su geçirmeyen servo 

motor” olduğunu öğrendik ve kolumuzda servo motorun olduğu bir tasarım 

belirledik. 

- Bütçede farklı olarak robotik kolumuzu 3B yazıcıda basmamız için gerekli olan 

filament ve şeffaf plexiglas eklendi lakin ÖTR’deki tasarımın yapımı için gereken 

200 TL çıkınca, 470,19 TL bir artış oldu. 

- Gövdenin yapımında kullanılacak olan malzemede değişiklik, nedeni: 

İlk tasarlanan tasarımın fazla yuvarlar hatlarının bulunmasından dolayı onu 3 

eksenli bir CNC de çıkaracaktık lakin uygun bir CNC bulamadık ve şu anki 

tasarımımız yuvarlaktan daha çok keski hatlara sahip ve buda plexiglstan 

yapılabilmesini sağlıyor. 

4.ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

 

 
Tablo 1: Blok Şema 
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  4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci  

 

Şekil 1:ÖTR’de kararlaştırmış olduğumuz tasarımımız(TinkerCad ile çizildi) 

 

 

Şekil 2:En son yapılan tasarım (TinkerCad ile çizildi) 

 

  
 

Şekil 3:Son tasarım üretim sonrası (üstten) 
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Şekil 4:Son tasarım üretim sonrası(yandan) 

 

 

Şekil 5:Teknik resim(yandan,3B) 

 

 

Şekil 6:Aracımızın Teknik Resim(üstten) 
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Şekil 7:Teknik Resim 

 

 

 

 

 

 

Not: teknik resimlerdeki pervaneler kullanacağımız pervaneler değildir. Daha 

sonra uygun tasarlanan bir pervaneyi okulumuzdaki 3B yazıcıdan çıktı 

alacağız. 

 

ÖTR’de tasarlanan araç gerek yapımı gerek de su içindeki dengesinde bize 

zorluk çıkaracağını fark ettik. Yapılan son tasarımı çizerken dronelar da 

kullanılan tasarımdan yararlandık her bir yük her tarafa eşit yayılıyor ve 

yapımında kullandığımız plexiglass kolay bulunan ve ayrıca bulunduğumuz 

şehirde birçok reklam şirketi tarafından CNC’lerinde kestirebileceğimiz bir 

malzemedir. Bu sayede gövde yapımında hiç zorlanmadık. Aracımız altı 

motordan oluşmaktadır, dördü yukarı, ikisi yanlara bakmaktadır. Motorlar ise 

drone motorudur. Küçük olmalarına rağmen su altında istenilen performansta 

çalışabilmektedirler. Kamera ise aracın en önünde bulunmaktadır.  
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Şekil 8:Son tasarlanan araçta kullanılacak olan servo motorlu kol 

 

Şekil 9:Robotik kolun monte edilmiş hali 

Eklenen bir değişiklikte robot koldur. Araştırmalarımız sonucu “su geçirmeyen 

servo” yu bulduk. Bu sayede tasarımımızda servolu bir kol kullandık Şekil.7. 

Servo motoru seçmemizin nedeni kolay kodlanabilmesiydi. Aracın tam 

ortasından dışarı doğru uzanan bir alüminyum profile sabitlenecektir. 

   

 

4.2.2.Malzemeler  

Aşağıda bulunmakta olan malzemelerin birçoğunu aldık birçoğunu da 

alamadık, birkaç parçayı da kendimiz yaptık. Bu yüzden cümlelerde zaman 

farklılığı bulunabilmektedir. 
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Aracımızın gövdesi 0,3 mm kalınlığında olan plexiglass malzemesinden 

yapmaya karar verdik. Aracın parçalarını CNC makinesinde kestirdik. 

Parçalarını plexiglass kullanılan yapıştırıcı ile üstten alta, içten dışa doğru 

yaptık. 

CF2822 1200KVdc Fırçasız Motor – Emax: Bu motoru seçmemizdeki en 

büyük etken elimizde bulunan bir örneği ile suda deneme yaptık ve sudan 

etkilenmediğini fark ettik. 

30A ESC: kullandığımız fırçasız motor 30A-40A arası ESC gerekmektedir. 

Bizde en uyumlu olanı seçtik. 

Kontrol kart(Arduino MEGA):bir çok şirket tarafından sensörü üretilen ve 

ayrıca örnek kodlarına hızlı ulaşımı için seçtik ve ayrıca ucuz. 

Kamera: Logitech markalı kamera kullanacağız( görüntü 25m kablo üzerinden 

dolayı düşük çözünürlükte olan bir kamera kullanacağız.) 

Joystick: Arduino joystick shield ve yanında da bir adet standart Arduino 

Joystick kullanacağız. 

Power disturbution board(PDB):kendisine gelen 12 voltu, motorların (12volt), 

ESClerin ve ayrıca diğer elemanların gereken voltajdaki elektriği vermesi için 

kullandık. 

Güç kablosu: esnek bir çok kanallı 25m lik kablo 

Veri kablosu: görüntü aktarmada kullanacağımız kablodur. 

USB kablosu:25m” sinyal yükseltici” 

Sigorta: Bıçaklı 15 Amper oto sigorta 

Pervane: Dışı alüminyum esaslı boya ile kaplanmış,3B yazıcıdan çıkardığımız 

pervaneler kullandık. 

Deniz makarnası: 25m uzunluğundaki kablolara belli aralıklarda suda askıda 

kalabilmeleri için takılacaktır, kaç tane takacağımızı suda deneyerek 

bulunacaktır. 

Şeffaf kutu: elektronik devrelerin görünebilmesi ve ayrıca ayrıyeten bir 

yalıtım bölümü olarak kullanılacaktır. 

Ağırlık: Aracımız bittikten sonra su içerisinde dengede kalabilmesi için 

metalden yapılmış ağırlıklar konulacaktır. Ne kadar konulacağı denenip 

kullanılacaktır. 

Mekanik kol:3B yazıcıdan çıkarttığımız kolumuzu alüminyum esaslı boya ile 

boyadıktan sonra sağlamlaşması için epoxi ile kaplanacaktır 

Bilgisayar: diz üstü bilgisayar görüntü alabilmek için kullanılacaktır. 

Epoxy yapıştırıcı: robotik kolu sağlamlaştırmak için ve ayrıca plexiglastan 

yapılmış aracımızın birleşim yerlerine yalıtım amaçlı sürülecektir. 
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Vida ve soman: robotik kolumuzu birleştirmede kullanılacaktır.(M8 altıgen 

başlı vide ve somon) 

Vida kapağını kullanacağımız plastik bidon: sadece kapak kısmını kesip 

aracımızın üstüne monte edeceğiz bu sayede içerideki elektronik devreye 

ulaşabileceğiz. 

Plastik kelepçe: ağırlıkların monte ediminde, kabloların organizasyonlarında 

ve deniz makarnasının parçalarının 25m kablolara takımında kullanılacaktır. 

Şeffaf plexiglass: aracımızın gövdesini bu malzemeden yapacağız, 

SolidWorkte çizilen tasarımı CNC de kestirip kendi özel yapıştırıcısı ile 

yapıştırdık. Hem şeffaf olması, hem kolay bulunup kolay işlenmesinden dolayı 

bu malzemeyi seçtik. 

XT 60 konektör: Alçaltıcı regülatörden gelen elektriği PDB’a iletmekte 

kullanacağız. 

Su geçirmez sevo motor: SAVOX - SW-0250MG DC Motor Su Geçirmez 

Metal Dişli Dijital Servo kullanacağız. Robotik kolumuzda kullanacağız ve Su 

geçirmez olmasından dolayı tercih ettik. 

4.2.3.Üretim Yöntemleri 

Araç gövdesini şeffaf olan plexiglasdan yapmaya karar verdik. Aracımızın 

çizimi SolidWorks programı ile yaptığımız tasarımımızı bir reklam şirketinin 

CNC sinde kestirdik ve kendine özel olan yapıştırıcısıyla yapıştırdık. İlk olarak 

alt sekizgene, kenarları monte ettik lakin üst tabakayı en sona 

bıraktık.(elektronik-elektronik iç aksamın montaj sonrasına.)Bu sayede 

elektronik devreleri yerleştirirken hiç zorlanmayacağız. Şekil.9. 

 

 

Şekil 10:Üstü yapıştırılmamış aracın gövdesi 

 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiQl6zr07LjAhUPGhgKHQXQCBcYABADGgJsZQ&sig=AOD64_2WD5CNBwraQ7mkWYfKO2e4sNUaIQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiH9aPr07LjAhX9ysQBHcEqC7cQ2CkISg&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiQl6zr07LjAhUPGhgKHQXQCBcYABADGgJsZQ&sig=AOD64_2WD5CNBwraQ7mkWYfKO2e4sNUaIQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiH9aPr07LjAhX9ysQBHcEqC7cQ2CkISg&adurl=
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Alt ve yan parçaları monte ettikten sonra su yalıtımını yapıp yapmama arasında 

kalsak da en sonunda araç bittikten sonra dışardan epoxi ve akvaryum silikonu 

ile yalıtım sağlamaya karar verdik. 

 

 

  Şekil 11:Alüminyum esaslı boya 

Ardında okulumuzda bulunan 3B yazıcımızdan robotik kolun parçalarını çıktı 

aldık ardında alüminyum esaslı boya (şekil.10) ile boyadıktan sonra 

sağlamlaşması için üzerini epoxi ile kapladık. Kolu açıp kapamak için su 

geçirmez servo kullanacağız. 

 

 

Şekil 12:Robotik kolun SolidWorks Çizimi 
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Şekil 13:Robotik kolun alüminyum esaslı boya ile boyandıktan sonraki parçaları 

 

 

Şekil 14:Robotik kolun Monte edilmiş hali 

 

 Bu kolu alüminyum bir profil ile gövdeye sabitleyeceğiz ve bunu aracın altına 

epoxi ile tamamen sabitleyeceğiz. 

 

Her bir fırçasız motorumuzun ve servomuzun 3 er tane kablosu bulunmaktadır. 

Bu kabloları her biri geçireceğimiz kablodan biraz küçük bir delik açacağız ve 

elektronik devreye montajlayacağız. Her bir deliğe yalıtım için epoxi ile 

kaplayacağız. Aracımızın arkasından çıkacak olan 25m “48volt güç kablosu ve 

USB kablosu ”nu ise yumuşak ve esnek olan DYSON çekomastik eşdeğeri bir 

malzeme ile araca giriş kısmını su geçirmez yapacağız. 
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Şekil 15:Kullanmayı planladığımız 25m kablo 

 

Elektronik kısmı daha iyi yalıtmak için ana gövdenin içine ayriyeten bir şeffaf 

kutu koyacağız bu kutu ana aracın en üstündeki kapağı ile bağlantılı olacak bu 

sayede herhangi bir sıkıntıda kapağı açıp soruna ulaşabileceğiz. Şekil.15 

 

Şekil 16:Elektronik Devenin gireceği Şeffaf kutu 
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Şekil 17:Aracın en üst kısmına monte edeceğimiz vidalı kapağın kesileceği bidon 

Bunların yanı sıra elimizde bulunan örnek drone motor ile yazabildiğimiz 

kodları ve aldığımız joystick shield’ı test ettik. Maddi imkânsızlardan dolayı ve 

teknofestin vereceği bütçenin elimize geç ulaşmasından kaynaklı olarak 

motorlarımız ve ESC’lerimiz henüz elimize ulaşamadı. Bundan dolayı montajı 

yapamadık. 

 

Motorlarımız direkt olarak gövdeye bağlı olmayacaktır. SolidWorks’de 

tasarlayacağımız tutacaklar ile onları ana gövdeye bağlayacağız. Hem daha 

sağlam bir gövde yapmış oluruz hem de motorları daha iyi sabitleye biliriz ve 

ayrıca tutacaklar motorları gövdeden birkaç santim uzak tutacağından dolayı 

manevralarda da kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. 

 

Aracımızın önünde bulunacak olan kameramızı direkt 90 derece koymak 

yerine hafifi aşağıya açılı koyacağız hem bu şekilde robotik kolu daha iyi 

görebileceğiz hem de bize diğer görevlerde kolaylık sağlayacaklardır. 

 

4.2.4.Fiziksel Özellikler 
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Şekil 18: Teknik Resim 

 

Şekil 19:Teknik Resim(önden) 

 



 
 

14 
 

 

Şekil 20:Teknik Resim(yandan) 

 

 

 Şekil 21:Teknik resim(üstten) 
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Şekil 22:Teknik resim(3B)  

Aracın Hacim Bilgileri: Aracımızın mevcut monte edilmiş hali ile hacmi  

4357,7 cm3 ‘tür. 

 

Aracın Kütle Bilgileri: Aracımızın tüm malzeme ve parçalarını temin 

edemediğimizden dolayı toplam kütleyi bilmiyoruz. Tahmini kütlenin 3-4 Kg 

olacağını tahmin ediyoruz. Kullanılacak olan kablolarımızında tahminen 2.5-4 

Kg arası olabileceğini düşünüyoruz.. Ayrıyeten aracın suda askıda kalması için 

2KG ağırlık takacağımızı tahmin ediyoruz( deneme yanılma ile ağırlıkların 

kütlesi azalabilir veya artabilir.) 

 

Aracın Yüzerliği: şu ana kadar aracın herhangi bir yüzerliliği ile alakalı bir test 

yapamadık. Lakin geçen seneki deneyimlerimizden aracın ağırlıksız 

batmayacağını ayrıyeten takılacak olan ağırlıklar ile suya batacağını 

düşünüyoruz. Ağırlığın 2-4 Kg  arası ağırlık eklenecektir. Ayrıyeten kablolarda 

araca ağırlık katmaktadır lakin su içerisinde ilerlerken manevralarda araca 

zorluk çıkaracağını düşündüğümüzden dolayı 25m kablolara deniz makarnası 

parçaları takacağız. 

 

Aracın Boyut Özellikleri: Parçaları kalınlığı 0.3 mm olan plexiglass tan 

kesilmiştir ve yüksekliği 10 cm dir. Sekizgen alt ve üst tabanın her bir kenarı 

9,5 cm dir. Kenarları oluşturan dikdörtgenlerinde uzun kenarı 10cm ve kısa 

kenarı 9,5 cm dir. 

 4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 4.3.1Elektronik Tasarım Süreci 

Kullanılacak malzemeler: 

Arduino Mega 2560: biz ticari bilgisayar olarak bunu tercih ettik. Çok yaygın 

kullanım alanından, kod bulması kolay olması, pinlere kolayca bağlanması ve 

ayrıca pek çok firmanın uyumlu ve çeşitli sensor üretmesi bizim tercih etmemizi 

sağladı. 
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Arduino Joystick Shield: ÖTR’unda ilk olarak kullanacağımız Ps2 Joysticki 

kullanmayı planlasak da kumandada herhangi bir istikrarlı bir çalışma 

göremedik. Daha sona iki tane joystick kullanmak istesek de, joystickte bulunan 

ara yönler motor da bazen kararsızlıklar yaratıyordu(joystick te ileri git  ve sola 

dön kodlarının tam arasına ittiğimizde ileri git de çalışması gereken motorlar 

sola dön komutunda durması gerekiyor vb. durumlarda.). daha sonra 

Arduino’nun joystick Shield’ını kullanmayı ve yanında da bir adet de standart 

joystick kullanmayı öngördük. Bu sayede yapmak istediğimiz tüm manevralara 

yeteri kadar tuş bulunabilecektir.  

 

Şekil 23:Joystick Sield,standart joystick ve joysticklerin hareket yönleri 

SW-0250MG DC Motor Waterproof Metal Gear Digital Servo: robotik 

kolumuza takacağımız servo ile kolumuzu açıp kapayabileceğiz. Bu servoyu da 

su geçirmediğinden dolayı tercih ettik. 

 

Şekil 24:Su geçirmez servo motor 

PDB (power disturbution board): Arduino katı ve motorlarımız 12 volt, ESC 

lerimiz 5 volt ile çalışmaktadır ayrıca joystick’e de 3.3 ve 5 volt gerekmektedir. 

Regülatörümüzün 12 volta düşürülen gerilimi PDB yukarıda saydığımız yerlere 

gerekli gerilimi dağıtmak üzere su altı aracının su geçirmez şeffaf kutuya 

yerleştirilecektir. 
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Şekil 25:PDB 

DC voltaj regülatörü: 48 volt olan gerilimi güç dağıtım kartımıza iletmek için 

12 volt DC’ye çevirecek regülatörü. 

 

 

 

 

Şekil 26: DC Voltaj regülatörü 

Fırçasız Motorlar: CF2822 1200KVdc Fırçasız Motor kullanacağız. Bunu 

tercih etmemizin sebebi su altında çalışabilmesi ve ayrıyeten bir yalıtıma gerek 

olmaması. 

 

Şekil 27:Fırçasız motor 

ESC: Skywalker 30A Esc Fırçasız Motor Hız Kontrol Sürücü Devresi 

kullanacağız. Fırçasız motorlarımız 16A e kadar akım çekebilmektedirler. 

                           

  Şekil 28:ESC 30A 

Logitech C310 960-001065 PC Kamera: Araç içinde buğu yapmaması ve 

ayrıca Logitech’in hazır programının bulunmasıdır. 
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Şekil 29:Logitech kamera 

 

Şekil 30:Joystick ile araca verebileceğimiz manevralar 

Şekil26’da görüldüğü gibi: 

 

-  1-2. Manevralar aracın sağa ve sola yatması 

-  3-4. Manevralar sağa ve sola dönmesi 

-  5-6. Manevralar yukarı ve aşağı yatması 

-  Bunun dışında ileri, geri, batma ve yüzeye çıkma gibi hareketlerimiz de 

bulunmaktadır. 
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Şekil 31:Motor numaraları 

 

-Joystick y ekseninde ileri itildiğinde 1-6. Motorla saat yönünde çalışır ve araç öne doğru eğilir. 

-Joystick y ekseninde geri itildiğinde 3-4. Motorla saat yönünde çalışır ve araç arkaya doğru 

eğilir. 

-Joystick x ekseninde sola itildiğinde 1-3. Motorla saat yönünde çalışır ve araç sola doğru eğilir. 

-Joystick x ekseninde sağa itildi mi 4-6. Motorla saat yönünde çalışır ve araç sağa doğru eğilir. 

-Mavi B düğmesine basıldı mı 2. Motor saat yönünde çalışır ve araç sağa döner        

-Mavi D düğmesine basıldı mı 5. Motor saat yönünde çalışır ve araç sola döner 

-Sarı A düğmesine basıldı mı 2-5. Motorlar saat yönünde çalışır ve araç ileri gider 

-Sarı C düğmesine basıldı mı 2-5. Motorlar saat yönü tersinde çalışır ve araç geri gider 

-E düğmesine basıldı mı servo saat yönünde döner ve kol açılır 

-F düğmesine basıldı mı servo saat yönü tersine döner ve kol kapanır 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  
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Tablo 2:Akış Diyagramı 

4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci 

Kodlarımızı açık kaynaklı olan Arduino programıyla (IDE) hazırlayacağız. 

Başta sadece joystick bağlayarak motorlara tek tek kod yazıp deneyeceğiz. Bu 

denemelerin ardından tüm kodları birleştireceğiz ve son bir test daha yapacağız. 

KTR’yi yazarken elimizde bulunan örnek drone motoru ile bazı denemeler 

yaptık lakin drone motoru saat yönü tersi yönüne dönmemektedir. Bu yüzden 

bizde Blheli olan ESC’nin nasıl kullanıldığını ve bunun için kullanılan 

programın nasıl olduğunu araştırdık. 

  

Kamera için Logitech firmasına ait olan kendi yazılımını kullanacağız (Logitech 

Capture) ve USB kablo ile bilgisayarımıza direk olarak havuzdaki görüntüleri 

aktaracağız. 

 

Robotik kolumuzu da joystick Shield yardımı ile kodu ayrı yazıp deneyeceğiz 

ardından önceden yazdığımız motorların kodları ile kolun kodlarını 

birleştireceğiz.  
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  4.4.Dış Arayüzler 

  

Şekil 32:Amper bıçak sigorta ve yuvası 

 

 

 

Şekil 33:Acil Durum Butonu 
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Şekil 34:Acil durum botunu ve sigortayı monte etmeyi planladığımız kutu 

 

Şekil.28 ve Şekil.29’da görülmekte olan sigorta ve acil durum butonunu 

Şekil.30’da görülen kutuya şeffaf plastik kutuya monte etmeyi planlıyoruz. 

 

 

Şekil 35:Joystick Shield ve standart joystick’ı monte etmeyi planladığımız kutu 

5.GÜVENLİK 

Hiçbir şeyin bizim hayatımızdan değerli olmadığını biliyoruz bundan dolayı aldığımız 

her önlem bizim çalışma saatlerimizi daha kaliteli bir işe dönüştürdü. Öncelikle 

çalışma alanımızın derli toplu olmasına özen gösterdik, aldığımızı aldığımız yere geri 

koyduk. Su ile çalıştığımızdan dolayı herhangi bir elektrik kaçağının olmaması en 

önemli unsurlarımızdan biriydi bu yüzden herhangi bir deneme yaparken bağlantıları 

birkaç kere gözden geçirdik ve geçireceğiz. Denemeler sonrası yere su döküldüyse 

herhangi birimiz yeri sildi ve okulumuzda bulunan “yer kaygandır dikkat!” tabelasını 

koyduk. Matkap ve kesici aletleri kullanırken eldiven ve ayrıca koruma gözlüklerimizi 

takmaya özen gösterdik.  

Robotumuzda önemli ve herhangi bir arıza durumunda kolayca fark edilmesi gereken 

yerler için onları parlak veya fosforlu kaplayıcılarla kapladık. 
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Şekil 36:emniyet için bulundurduğumuz malzemelerin bir kısmı 

 

Uyulması gereken bazı kurallarımız: 

 

-Kablo uçları çıplak bırakılmayacak 

-Keskin köşeler ve kenarlar zımparalanarak yumuşatılacak. 

- Çalışma ortamı kimyasal madde ile çalışma sırasında ve sonrasında havalandırılacak. 

-Islak zeminlere (testler sırasında gerekecektir) uyarı levhası koyacağız. 

-Çalışma ortamımızda yangın söndürme tüpü daima hazır bulundurulacaktır. 

-Kesici ve delici aletlerle çalışırken iş eldiveni ve iş gözlüğü kullanılacak. 

-Elektrik güç kaynaklarının fark edilmesi için parlak veya fosforlu bir bantlar veya 

stickerlar ile kaplanacak.  

-Masa gibi ağır eşyalar tek başına taşınmayacak. 
 

 

6.TEST 

İlk olarak elimizde bulunan örnek drone motoru ile ilk emin olmak için suda deney 

yaptık. Bunun sonucunda motorun herhangi bir zarar görmediğini gözlemledik. Bunun 

amacı ise seçeceğimiz motorun su altında kullana bilirliğini test etmekti 

Şu ana kadar sadece elimizde bulunan örnek motorlar ile yazdığımız kodları 

deneyebildik. Motorlarımız 15 Temmuzdan sonra geldikten sonra tüm elektronik 

devreleri monte edip denemelerimize devam edeceğiz. 

Joysticklerdeki denemelerimizi Shield da değil normal standart iki tane joystickler de 

denedik. Doğru pinlere bağlanan motoru ileri, sağ ve sol hareketlerini yaptırdık. İlk 

başlarda bazı sorunlar yaşasak da ilerleyen zamanlarda sorunları çözdük ve istenilen 

manevraların bir kasımının kodunu yazabildik. 

7.TECRÜBE 
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En çok zorlandığımız ve karar vermede sıkıntı çektiğimiz robot tasarımıydı. Robotun 

estetik ve biçiminden daha çok uygulanabilirliğinin önemli olduğunu bir kez daha 

anladık. 

Diğer bir tecrübemizde aldığımız drone motorlarının tek yöne dönebildiğini öğrendik, 

ters yöne dönebilmesini “blheli olan ESC” kullanarak ve özel bir kodlama ile 

olabileceğini öğrendik. Dolayısıyla aldığımız normal ESC’leri iade edip “blheli 

ESC”lerinden alacağız. 

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 8.1.Bütçe Planlaması 

 

MALZEME ADI BİRİM 

FİYAT(TL) 

ADET TOPLAM 

Şeffaf Plexiglass 200m2(1 m2) 2 m2 400 

Logitech C310 

960-001065 PC 

Kamera 

197 1 197 

Arduino MEGA 

2560 

50 1 50 

Fırçasız motor 86,39 6 518,34 

30A ESC(+1 

yedek) 

74,25 7 519,75 

Joystick shield 18,10 1 18,10 

Standart arduino 

joystick 

4,45 1 4,45 

Pervane (3B 

filamentinden 

yapılacaktır.) 

35 6 210 

Power Disturbution 

Board 

65 1 65 

25m kablo 96 1 96 

Şeffaf kutu 3 1 3 

Ağırlıklar 10 1Kg+1Kg 20 20 

Acil durum butonu 

15 Ampere 

dayanıklı 

21,80 1,21,80 21,80 

Mekanik kol 50 1 50 

25 metre 

uzunluğunda 

kaliteli USB kablo 

94,5 1 94,5 

Sigorta:15 Amper 

değerinde bıçaklı 

oto sigorta 

0,75 5 3,75 

Su geçirmez servo 

motor 

151 1 151 

Deniz Makarnası 5 1 5 

Epoxy Yapıştırıcı 25 (300 ml) 300ml 25 

Akvaryum Silikonu 35 1 35 
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Vida ve somun 0,25 15 3,75 

XT 60 konektör 2 4 8 

Voltaj dönüştürücü 117 1 117 

Elastik İzolasyon 

Malzemesi 

18 1 18 

100 Metre Çok 

Damarlı Montaj 

Kablosu 24awg 

25,5 1 25,5 

Plastik kelepçe 15(1 paket) 1 paket 15 

3B yazıcı Filamneti 270,19 1 270,19 

TOPLAM   2.945,13 TL 
Tablo 3:Bütçe Planlaması 

8.2.Zaman Planlaması 

 

Şekil 37:Zaman Çizelgesi  

 

8.3.Risk Planlaması 

 

Motorların ters bağlanması ve dengesizlik riski: Motorlarda herhangi birinin 

gücünün ve dönüş hızının diğer motorlardan farklı olmasına karşın diğer motorlarımızın 

maksimum hızının dengesiz motorun hız seviyesine düşürülecek. Yeterli bir çözüm 

olmaması dâhilinde yanımızda yedek motor bulundurulacak ve gerektiği yerde dengesiz 

motor değiştirilecektir. 

Aracın batmama veya yüzmeme riski: Aracın fazla batma halinde araca deniz 

makarnası parçaları gerektiği kadar eklenecektir. Batmama riskinde ise aracımızın 

dengesini bozmayacak şekilde ağırlık merkezine metal ağırlıklar takılacaktır. 

 

Dönüştürücüde(voltaj) hasar riski: Voltaj dönüştürücüsü aracımızın en ulaşılabilir 

yerine koyulacaktır. Lakin herhangi bir arıza durumunda okulumuzdan katılacak olan 

diğer 2 sualtı takımından yarışma sırasında temin edilecektir (bu plan iki takımdan 
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birinin geçmesi durumunda uygulanacaktır, geçmeme durumunda yine diğer takımların 

dönüştürücülerini yanımızda yedek olarak getirilecektir.  

Araç içi buğulanma sonucu kamera görüntü alınamaması riski: Herhangi bir 

buğulanma riski için yarışmadan önce araçlarda kullanılan buğulanma önleyicisi ile 

silinecektir. 

Sızdırma riski: Yarışma sırasında herhangi bir oluşacak su sızması durumunda 

yanımızda getireceğimiz epoxi, akvaryum silikonu ve çekomastik gibi malzemeler ile 

yalıtım yapılacaktır.  

Aracı taşınma sırasında(İstanbul’a) hasar görme riski: Aracı ne kadar sağlama 

almaya çalışsak da oluşabilecek olan bir çatlak aracın sızdırmasını ve devrelerin zarar 

görmesine neden olur. Bunun içinde su sızdırma riskindeki malzemeler ile yalıtım tekrar 

sağlanmaya çalışılacaktır. 

 

9.ÖZGÜNLÜK 

ÖTR’de tasarladığımız aracından daha özgün olduğunu düşünüyoruz. Dronelarda ki tasarımdan 

ilham alarak tasarladık, her motor her yere diğerleri gibi eşit mesafede ve eşit ağırlık veriyorlar. 

Altı tane motor birbirinin simetrisi. Ayrı zamanda koyduğumuz küçük ayrıntılar sayesinde 

tasarladığımız raporun kullana bilirliğini kolaylaştırıyor. 
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https://www.akakce.com/pc-kamera/en-ucuz-logitech-c310-960-001065-fiyati,379766.html 

https://urun.n11.com/diger/savox-sw-0250mg-dc-motor-su-gecirmez-metal-disli-dijital-servo-

P236386935?gclid=Cj0KCQjwpavpBRDQARIsAPfTwixcePqz969hO8OGA06Hm533KpnM

cYw8fzK7OpVj90Hr1gD1s4r8PHQaAiL9EALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

-https://www.hepsiburada.com/rose-25-metre-usb-2-0-uzatma-kablosu-filtreli-p-

BD8680157740901?magaza=Oneplusmarket&wt_gl=cpc.tum.universal-

genel.pla&gclid=Cj0KCQjwu-HoBRD5ARIsAPIPend1i-OK0XvYVYpOMMx84G-

a5y11UzkYibiquncNnilLzdlKFi_Y4B4aAq_CEALw_wcB 

 

-https://urun.n11.com/elektrik-aksesuarlari/oag-mantar-acil-stop-butonu-lay5-bs542-

P299983257?gclid=Cj0KCQjwu-HoBRD5ARIsAPIPeneWW6kt2QQbpn-

gOjU3uj5BAUY_bvvTHAMrTMLvVDKcBSThE6ugQGYaAs4EEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

 

https://tr.aliexpress.com/item/32850903204.html?src=google&albslr=202414875&albch=sho

pping&acnt=494-037-

6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff

_short_key=UneMJZVf&albagn=888888&albcp=1626564367&albag=64738897867&trgt=2

96904914040&crea=tr32850903204&netw=u&device=c&gclid=Cj0KCQjwjMfoBRDDARIs

AMUjNZpbRNK8ZCI-tc2cCz3d9MBDnVcvUd9_bHmTOkD4k_VM-

y33HdfvKpQaAgx_EALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

-https://www.robotistan.com/esun-175-mm-natural-aluminyum-katkili-ealfill-

filament?lang=tr&h=a154c61f&gclid=CjwKCAjwsIbpBRBNEiwAZF8-

z8K5SiBXnZcBSvjerVa_1f_gL77ETtVPp-wxgOfYTX5LAtNVoJl9OxoC37MQAvD_BwE 

Ve en büyük referansımız olan danışmanımız ve bilişim öğretmenlerimizdir. 
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