
 

  

  

  

  

TEKNOFEST İSTANBUL 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI 

KRİTİK TASARIM RAPORU 

TAKIM ADI: IEEE - RAS 

YAZARLAR: Atakan Durmaz, Furkan Kazanç, 

Mustafa Akbaba, Firdevs Su Aydın 

  

1 



 

  

  

  

İçindekiler 

  

1. Rapor Özeti 
2. Takım Şeması 
3. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 
4. Araç Tasarımı 

4.1. Sistem Tasarımı  
4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 
4.2.2. Malzemeler 
4.2.3. Üretim Yöntemleri 
4.2.4.. Fiziksel Özellikler 

4.2. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 
4.2.1. Elektronik Tasarım Süreci 
4.2.2. Algoritma Tasarım Süreci 
4.2.3. Yazılım Tasarım Süreci 

4.3. Dış Arayüzler 
5. Güvenlik 
6. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması 
7. Özgünlük 
8. Referanslar 

  

 

 

2 



 

1. RAPOR ÖZETİ 

Bu rapor IEEE-RAS takımının Teknofest insansız su altı aracı yarışması için üretmeyi            
planladığı Nautilus isimli robotun mekanik, elektronik ve yazılımsal kritik tasarımını          
içermektedir. Bahsi geçen aracın yarışmada verilen görevleri yerine getirebilme yeterliliğine          
sahip olması için yapılan aynı zamanda da sualtı araçlarında kullanılan pervane ve su jeti gibi               
yöntemlerden farklı olarak su altı canlıları tarafından kullanılan yüzgeçlere benzer bir           
yöntem kullanması amaçlanmaktadır. Bu sayede aracımız hem doğayı taklit eden robotlar           
ailesinin bir parçası olacak hem de bu yöntemin getirdiği ve raporda da bahsedilen             
avantajlara sahip olması sağlanacaktır. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

Atakan Durmaz - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf 
Furkan Kazanç - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf 
Mustafa Akbaba - ODTÜ Makina Mühendisliği 2. Sınıf 
Firdevs Su Aydın - ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf
 

2.2. Organizasyon Şeması 
 

Atakan Durmaz : Kontrol Yazılımı - Takım Lideri 
Furkan Kazanç : Görüntü İşleme 
Mustafa Akbaba : Mekanik Tasarım 
Firdevs Su Aydın : Elektronik Tasarım 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Mevcut durumda aracımızın tasarım aşaması bitmiş üretime geçilmiştir. Ana gövde,          
motor tutucular ve kanatların üretimi tamamlanmış, ancak gövde içerisinde olması gereken aktif            
ağırlık sistemi, kamera, çimento ağırlık ve sensörler henüz yerleştirilmemiştir. Ön tasarım           
sürecinden bu yana ise araçta yapısal olarak pek bir değişiklik gerçekleştirilmemişken, hareket            
mekanizması olarak kullanılacağı belirtilen “zıt kuvvetlerin kesişimi” prensibinden sonuçlarını         
kestiremediğimiz bir yöntem olduğundan vazgeçilmiş, bizim için daha güvenli olacak olan           
“Undulotary motion” [1] olarak adlandırılan kanat dalgalandırma yöntemine geçilmiştir. Motor          
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kontrolü için araçta kullanılacak motorlardan daha basit servolarla bir test düzeneği hazırlanmış            
motor kontrol yazılımı bu düzenek ile geliştirilmiş ve test edilmiştir. 

4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 
Şekil 1: Sistem tasarımı diyagramı 

 
 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Aracın temel hareket mekanizması iki yanda bulunan kanatların dalgalar         
halinde çırpılması sonucu oluşan itkiyi kullanarak ilerlemek olacaktır . Bu hareket           
mekanizması doğada vatoz balığı, mürekkep balığı gibi pek çok deniz canlısında           
görülmektedir [2]. Aracımızda bu sistemi kullanarak klasik pervaneli su altı          
araçlarında görülen: 

● Pervanelere yosun, dal dolanması 
● Zemindeki kumu kaldırarak görüşün engellenmesi 
● Su altı canlılarının pervaneler arasına girerek zarar görmesi 

gibi sorunları ortadan kaldırmayı amaçlamaktayız. 
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Hareketin araçta mekanik olarak uygulanma şekli ise kanatları hareket         
ettirecek servo motorların formülde de gözüktüğü üzere sinüs dalgası şeklinde          
hareket ettirilmesi ile gerçekleşecektir [3]. 

i 0q t) A sin (2πf  t − (i − 1)φ( =   , i 1...N ,)  =   

Formülde, q motorun açısal konumunu, i motorun sırasını, A oluşturulacak          
dalganın genliğini, f dalga frekansını, φ 0 ise iki motor arasındaki açısal faz farkını              
göstermektedir. Aracın genel tasarımı yukarıda anlatılan hareket modeline uygun         
olacak biçimde tasarlanmış ve genel görünümü resim 1’de görüldüğü gibi          
olacaktır. 

 

 

 

Resim 1: Su altı aracının CAD çizimi 

 

Bu hareket tarzı birçok sorunu çözerken bazı hareketleri yapabilmek için          
ise çeşitli zorluklar yaratmaktadır. Bunlardan ilki kullanılan kanat hareketinin         
aracın yükselme ve alçalması için direkt bir mekanizma sağlayamıyor olmasıdır.          
Bu sorunun çözümünde iki ayrı davranış tipi için iki ayrı çözüm üretilmiştir.            
Bunlardan ilki yerinde yükselme-alçalma olup (Şekil 2 (a)), bu hareket için           
geliştirdiğimiz çözüm kanatların eş zamanlı olarak yüksek bir kuvvet oluşturacak          
şekilde gidilmek istenen yönün tersine vurulup, oluşan momentum ile hareket          
sağlanırken, yavaşça kanatları toplayıp diğer vuruş işlemi için hazırlanarak         
hareketin sağlanmasıdır.  
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            (a) (b) 

Şekil 2: (a) Yerinde dikey hareket, (b) ilerlerken dikey hareket  

 

 

Diğer hareket ise araç ilerlerken aşağı ilerleme hareketidir (Şekil 2 (b)).           
Bu hareket için aracın durup dikey hareket mekanizmasını çalıştırması süreci          
yavaşlatacağı ve verimsiz olacağından bu hareketi aracın ağırlık merkezinde         
değişiklik yapmasına imkan sağlayacak bir sistem kurarak sağlamayı planladık.         
Bu sistem şekil 3’de de görülebileceği gibi, bir step motor tarafından araç            
boyunca uzanan kızak üzerinde aracın önüne ve arkasına aktif hareket ettirilebilen           
bir ağırlıktan oluşmaktadır. Step motor ağırlığı IMU’dan aldığı açı bilgisi          
sayesinde aracın baş kısmını istenilen yöne doğru eğecek kadar kaydıracaktır. Bu           
sistem sadece dikey hareketin kontrolü için değil, aynı zamanda normal sürüş           
sırasında da aktif olarak ağırlık merkezini aracın ortasında tutmaya çalışarak          
dengede kalmasına yardımcı olacaktır. 

 

 

               

Şekil 3: Araç üzerindeki denge sistemleri 

6 



 

Aracın su altında doğru biçimde kontrol edilebilmesi için suda nötr          
yüzerlikte olması gerekmektedir [4]. Ancak gövde kısmı, hacmi oldukça büyük          
olan plastik bir yapı olduğundan, ekstra ağırlık eklenmez ise suda yüzer halde            
kalmaktadır. Bu sebeple aracın alt kısmına, ağırlık merkezi gözetilerek, araç          
boyunca eşit olarak çimento ağırlık yerleştirilecektir (Şekil 3). 

Son olarak aracın alt kısmına pim çekme, yük taşıma gibi görevlerde           
kullanılacak olan bir manipülatör kol eklenecektir. Bu kol otonom görevlerde          
kullanılmayacağından takıp çıkarılabilir bir 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş parça          
aracılığıyla araca bağlanacaktır. 

4.2.2. Malzemeler 

Aracımızın gövdesinin tasarımımız doğrultusunda silindirik ve içi boş bir         
yapıda olması, aynı zamanda da su altında basınca karşı koymak ve aracı bir arada              
tutabilmek amacıyla yeterli sağlamlıkta olması gerekmektedir. Bu isterleri        
sağlamak için bulduğumuz çözümler arasında en ucuz ve erişilebilir olanı ise           
kullanılmış bakır sargısı makarasını (Resim 2) aracın gövdesi olarak kullanmak          
oldu. Makaranın geometrik şekli tasarladığımız gibi iki ucu halkalı silindir          
şeklindeyken, sert plastikten yapılmış olması da araç için gerekli dayanıklılığı          
sağlamış oldu. Ayrıca bu tip bir makara atık kategorisinde olduğundan, aracımız           
için oldukça önemli olan bir parçaya ücretsiz bir şekilde erişme imkanı yakaladık. 

 

  

          (a)                                                       (b) 

Resim 2: (a) Gövde için kullanılan makaranın bakır dolanmış hali, (b) su altı aracı 
için kapak kısmı kesilmiş hali. 
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Aracımızın ana itkisini ve manevra kabiliyetini sağlayacak olan motorlar         
için robotumuzun, çoğu su altı aracından farklı olarak, döner bir pervane hareketi            
yerine yukarı aşağı periyodik kanat hareketleri yaparak ilerleyecek olmasından         
dolayı, standart DC motorlar yerine rahatlıkla pozisyon kontrolü yapabileceğimiz         
servo motorlar kullandık. Motor modelini belirlerken iki kriter ön plana çıkmakta           
idi. Bunlardan ilki olan motorların tork değerlerinin, daha önce benzer modeller           
üzerinde yapılmış olan analiz ve deneyleri [5] inceleyerek 0.5 N.m yani 5.1 kg.cm             
üzerinde olması gerektiğini gözlemledik. Diğer kriterimiz olan motorların su ile          
temastan göreceği zararı engelleme sorununu ise, motorları direkt olarak         
kanatların hareketini sağlamak için kullanmamız sebebiyle sudan izole edilmesi         
oldukça zor olacağından su geçirmez motorlar kullanarak çözmeyi planladık.         
Araştırmalarımız sonunda araçta Savox SW-0231MG model su geçirmez servolar         
kullanma kararı aldık (Resim 3) Pim çekme ve cisimleri taşıma görevlerinde           
kullanacağımız robot kolda da su geçirmez özelliklerinden dolayı aynı servo          
motorları kullandık. 

                                    

   (a)             (b) 

                                               

               (a)                                                       (d)  

          Resim 3: (a) Araçta kullanılan servo motor, (b) motorları gövdeye bağlayacak olan 
tutacak, (c) tutacak ile motorun birleştirilmiş hali (d) tutacağın teknik çizimi 
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Aracın hareketinde önemli rol oynayacak bir diğer parça ise kanatlardır.          
Bu kısımda kanatlara hareketi iletecek olan çubuklar için (kemik) üretim kolaylığı           
nedeniyle 3 boyutlu yazdırılmış plastik malzeme kullanmış olsak da, bu çubuklar           
üzerinde yapılan testlerde yetersiz geldiği görülürse metal malzemeye geçiş         
yapılacaktır (Resim 4). 

Motorlar tarafından üretilen kuvvetin suya iletilmesini sağlayacak olan        
kanat parçası ise iki kemik arasına yerleştirilecek olan kumaş parçalar olacaktır.           
Bu kısımda kullanılacak olan kumaşın hem palet görevi görebilmesi için su           
geçirmez olması, hem de hareket esnasında bir sinüs dalgası şeklini alacağından           
esnek olması gerekmektedir. Araştırmalar sonucunda, dalgıç kıyafetlerinde de        
kullanılmakta olan Neopren türü kumaşın bu isterleri sağladığı görülmüş olup,          
araçta 2.5 mm kalınlığında Neopren kumaş kullanımında karar kılınmıştır. 

 

   

          (a)                                                       (b) 

Resim 4: (a) Servo motora bağlı hareket iletiminden sorumlu çubuklar, (b) 
kanat için bağlantısı yapılmış neopren kumaş 

 

Aracın gövdesi yukarıda bahsedildiği gibi boş bakır makarasından        
üretilmiş olsa da ön kısımda kamera görüntüsü alabilmek için hem sızdırmazlık           
sağlayabilecek hem de şeffaf bir malzeme kullanılması gerekmektedir. Bu kısım          
için ise uygun ölçülerde kesilmiş pleksiglas kullanılmıştır (Resim 5).         
Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla ise gövde ile bu parça arasına et kalınlığı 4 cm             
olan bir conta yerleştirilmiştir. Aracın yüzerliğinin nötre yakın kalması da          
motorların aracı daha kolay hareket ettirmesini sağlayacağından aracın içine de          
nötr kalacak şekilde çimento doldurulmuş kalıplar ekledik. İç kısımda devre          
kartlarını sabitlemek için de 3 boyutlu yazıcıdan destek parçaları ürettik. 
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        (a)                                                        (b) 

Resim 5: (a) aracın ön kısmı için kesilmiş olan pleksiglas parça, (b) araca 
sabitlenmiş hali 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın gövdesi plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş bakır tel        
makarasının ön kısmı kesilerek görüş için açıklık oluşması sağlandı. Pleksi glass           
levhalar ise lazer kesici ile bu açıklığa uygun biçimde dairesel olarak kesildi.            
Aynı zamanda işlem sırasında bu levhalara M6 sonsuz vidaları geçireceğimiz          
delikler de açıldı. Plastik gövde ile pleksi levhalar arasına uygun ölçülerde kesilen            
contaların somunlar vasıtasıyla sabitlenmesi ile gövde kısmında sızdırmazlık        
sağlanmış oldu. Gövde içinde herhangi bir elektronik parça olmadan su testi           
gerçekleştirildi ve bu testi başarıyla tamamladı. Kanatlar su geçirmezlik ve          
esneklik şartlarını sağladığı için 2,5 mm kalınlığındaki neopren kumaştan         
üretilmiştir. Aracın dışındaki motor tutucular ve içteki devreler için olan destek           
parçaları 3D yazıcıdan üretilecektir. 

 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracın boyutu 24*30*86 cm^3 , yaklaşık ağırlığı 6 kg olacaktır. Kanat           
açıklığı 86 cm’dir. Silindirik bir gövdesi olacak aracın eklenecek ağırlıklar          
sayesinde suda nötr yüzerlikte olması sağlanacaktır.  
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Ana işlemci olarak Raspberry Pi 3B+ kullanılacaktır. Bu kart üzerinde          
sensörlerden ve kullanıcıdan gelen veriler okunup anlamlandırılacak, yer üstü         
merkezi ile iletişime geçecek ve bu bilgileri işleyip hareket komutlarına          
dönüştürerek motor kontrolcüsü olarak kullanılacak olan Arduino UNO’ya        
aktaracaktır.  

Elektronik tasarım sürecinde yapılacak ilk iş yüzeydeki güç kaynağından         
gelen 48V DC voltajı, kontrolcülerin (Raspberry Pi B3+, Arduino UNO) ihtiyaç           
duydukları 5V DC ve motorlar için 6V DC’ye çevirmek olacaktır. Bu dönüşüm            
yapıldıktan sonra iki güç hattı için de sigortalar entegre edilecektir. Bu sigortalar            
5V hattı için maksimum 4 A değerinde, 6V hattı için ise 12 A değerinde akıma               
izin verecektir. Bu değerler 5V için Raspberry Pi, Arduino ve araçta kullanılacak            
kamera, sensör gibi parçaların çalışma akımları, 6V için ise servo motorların           
zorlanma akımları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

Güç hattı çalışır hale geldikten sonra motor sürücülerin ve motorların          
bağlantıları yapılacaktır. Motor sürücü olarak Arduino ile I2C protokolü ile          
haberleşme sağlayan PCA9685 kullanılacaktır. Bu sürücüyü seçme sebebimiz ise         
Arduino kartı üstünde pin sayısı azlığını dikkate alarak I2C protokolünün bize            
sağladığı sadece 2 pin üzerinden 128 adete kadar sensör, motor, led ile iletişim             
olanağı sağlaması ve bağladığımız modüllere adres atayarak her birini aynı anda           
farklı adreslerden kontrol edebilmemizi sağlamasıdır [6]. Böylece 9 adet servoyu          
sürebilmemize imkan vermesidir. 

Aracın dış dünya ile olan tüm iletişimi (Yüzey kontrol girdisi, kamera           
verisi ve sensör girdileri) Raspberry Pi üzerinden sağlanacaktır. Raspberry Pi ile           
bu veriler işlenip gerekli komutları motor kontrolü için kullanılacak olan Arduino           
UNO’ya USB üzerinden seri haberleşme ile iletecektir. Arduino UNO üzerinde          
ise gelen veri motor komutlarına dönüştürüp aracın hareketi sağlanacaktır. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

 

Şekil 4: Algoritma diyagramı 
 

Su altı aracı, üzerinde bulunan IMU sensöründen aldığı bilgiyi         
quaternienden 3D koordinatlara çevirerek oryantasyon ve konum bilgisine        
dönüştürür. Açı değişimi üzerinden aracın içindeki step motor yardımıyla bir          
kızak üzerinde PID algoritması kullanarak belirlenen konumlara kaydıracağımız        
aktif ağırlık ile aracın su içerisinde ön ve arka kısmının eşit seviyede kalması,             
dalma ve yüzeye çıkış aşamalarında da ağırlığın yerini ayarlayarak aracın          
yükselme ve alçalması kontrol edilecektir. Araç edindiği kamera görüntüleri ile 2           
temel sınıflandırma yapacaktır. Bunlar görülen cisin çember ya da obje olup           
olmadığını renklerini ayırt ederek anlamaktır. Obje olduğunu algıladıktan sonra         
objenin, üzerinde yazı olan obje mi yoksa Dumlupınar denizaltısı mı olduğunu           
algılar. En son olarak da görevleri algıladıktan sonra çember görevi için           
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kameradaki derinlik bilgisini de barındıran görüntüyü ve mesafe sensörlerini         
kullanarak çember üstünde en az üç farklı noktaya eşit uzaklıkta olacak şekilde            
konumlanır. Bu manevra aracı çemberin merkez ekseni ile hizalanmış hale          
gelmesini sağlar. Ayrıca çemberlerin belli bir açıdan elips görünmesine dayanarak          
robot kendini bu çemberleri tam bir daire görecek şekilde konumlandırmaya          
çalışarak hata oranını azaltır. Araç kendini hizaladığı eksen üzerinde PID          
algoritması kullanarak noktalara uzaklığını korur ve bu şekilde düz ilerleyerek          
çemberlerin içerisinden geçmiş olur. Araç çemberlere olan uzaklığını bulurken         
çemberlerin çaplarını kullanacak ve geometrik benzerlik prensibinden       
yararlanacaktır. Dumlupınar görevinde de aynı şekilde ilerleyerek çember        
göremeyene kadar yani en içteki çember alanına varıncaya kadar ve Dumlupınar’a           
çarpmayacak şekilde ilerleyerek görevi tamamlar. Harf görevi için de görüntü          
işleme algoritması üzerinden harfi tanıyıp bu harfleri Raspberry Pi içinde bir text            
dosyasına kaydeder. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Kameradan aldığı görüntüleri Raspberry Pi 3 B+ üzerinde sınıflandırarak 
hangi görevde olduğunu anlamaya çalışır. Görüntü işleme Raspberry Pi üzerinden 
Python 3 programlama dilinde OpenCV ve NumPy kütüphaneleri kullanılarak 
yapılır. 

Su altı aracımızda gerekli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılacak 
yazılım paketleri Linux tabanlı bir işletim sistemi çalıştıran araç üstü gömülü 
bilgisayar (Raspberry Pi) kullanılacaktır. Bu gömülü bilgisayarda ana yazılım 
ortamı olarak ROS meta işletim sistemi kullanılacaktır. Hazır yazılım ortamları 
kullanmanın: 

● İşletim sisteminin çoklu işlem yapabilme kapasitesini hızlı bir şekilde 
kullanmaya izin vermesi 

● Farklı mimarilere sahip çevre birimleriyle iletişime geçmeyi 
kolaylaştırması 

gibi avantajları bulunmaktadır. Ayrıca ROS paketinin de akademi ve endüstride 
çok tercih edilmesini sağlayan: 

● Esnek ve eş zamanlı mesajlaşma sistemine sahip olması 
● Robotikle ilgili bir çok matematiksel problemin çözülebilmesini saglayan 

araçlara sahip olması 
● Yüksek standartlara sahip simülasyon uygulamalarıyla rahat entegrasyon 

sağlaması ve simülasyon ortamını gerçek zamanlı olarak gerçek fiziksel 
sistemle birlestirme yeteneğine sahip olması. 
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● Odometri, lokalizasyon, sensör işlenmesi gibi yaygın robotik problemlerin 
altından kalkabilecek ve açık kaynak kodlu diğer yazılımlarla kolay 
entegrasyonu sağlayan standart mesaj yapısına sahip olması 

● Bir aksiyon tanımlanmasına izin verip bu aksiyonun tamamlanma 
yüzdesini ya da hata durumunu yenileme imkanı sağlama ve bu bilgileri 
bütün ekosistemle paylaşma yeteneğine sahip olması 

 
gibi özellikleri bulunmaktadır [7]. 

Yapılan görüş alışverişleri ve danışmanımızdan edindiğimiz akademik 
tavsiyeler sonucunda ana yazılımın dört ayrı kısımdan oluşmasına karar 
verilmiştir. Bu dört kısım alt seviye motor kontrolcüsü, sensör verilerinin 
toplanması ve anlamlandırılması, görüntü işleme ve son olarak navigasyon ve 
karar verme kısmıdır. Bu kısımların her biri kendi işlevlerini görmek, baska 
kısımlarla iletişime geçebilmek ve asenkron olarak çalışabilmek için ROS 
altyapısı üzerinde çalışacaktır. 

Görüntü işlemede Python programlama dili ve OpenCV görüntü işleme 
kütüphanesi kullanılacaktır. Motor kontrolü ve sensör verilerinin 
anlamlandırılmasında ise C dili kullanılacaktır. ROS sisteminin sağladığı kolay 
mesajlaşma sistemi sayesinde bu iki dilin entegrasyonu sırasında herhangi bir 
sorunla karşılaşmayacağımızı öngörmekteyiz. 

Motor kontrol yazılımı Arduino üzerinde C programlama dili kullanarak 
yazılacaktır. Bu yazılımın temel amacı Raspberry Pi’dan gelen sürüş 
parametrelerini motor komutlarına çevirecek fonksiyonları yürütmektir. 

 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Yüzey kontrol ünitesinde Raspberry Pi’dan alacağımız kamera görüntüsü ve 
sensör bilgilerini gözlemleyebileceğimiz bir bilgisayar kullanacağız. Bu bilgisayarın da 
araçla haberleşebilmesi için tıpkı araç içerisinde olduğu gibi ROS altyapısı 
kullanılacaktır. Araçtan gelen bilgiler doğrultusunda ROS üzerinde çalışan Rviz, Gazebo 
gibi simülasyon programları ile aracın anlık durumunu yüzeyden gözlemleme imkanına 
kavuşmuş olacağız. 
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5. GÜVENLİK 

● Kablolar yırtılma ve elektrik kaçaklarına karşı izole edilmiştir. 
● Aracın üzerinde ve yüzeyde acil durdurma butonu bulunmaktadır. 
● Aracın gövdesindeki ek parçaları hem su geçirmez contalarla hem de akvaryum 

silikonu kullanılarak yalıtılmıştır. 

7. TEST 

Henüz araç üzerinde su içerisinde hareketini gözlemleyebileceğimiz bir test 
uygulanmamıştır. Ancak karada mikro servolar ile, su altında ilerleyişimizi sağlayacak olan 
dalga şekli ile sürülerek yazılımın doğruluğu test edilmiş ve hareket karada gözlemlenmiştir 
(Resim 6 (a)). Ayrıca aracın iç boşluğunun izolasyonu tamamlanmış olduğundan, 200L’lik varil 
kullanarak hazırlamış olduğumuz test havuzunda (Resim 6 (b)) bu kısmın sızdırmazlığı test 
edilmiş ve izolasyon işleminin başarılı olduğu görülmüştür. 

 

    

                              (a)   (b)  

Resim 6: (a) motor test düzeneği, (b) test havuzu 

8. TECRÜBE 

Üretimde yaşadığımız en büyük zorluklardan biri ana gövde için kullanacağımız          
malzemeyi bulmak oldu. Su altında yalıtım için kullanacağımız borunun iki ucunun flanşlı            
olması gerekliydi ancak bu tür borular ya metal malzemeden yapılmış oluyor ya da boyutları              
bizim için uygun olmuyordu. Ancak bakır tel makarası gibi başta hiç düşünmediğimiz bir fikirle              
bu sorunun üstesinden geldik. 

Proje başında kullanmayı düşündüğümüz hareket yönteminden vazgeçmek de proje için          
oldukça önemli bir karardı. Bu yöntemde kanat üzerinde aynı anda birden fazla dalga oluşması              
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gerektiği için kullanmamız gereken motor sayısı çok yüksek oluyor ve aracın boyu yarışma             
sınırları içerisinde kalamayacak kadar uzun olmak zorunda kalıyordu. Ayrıca motor sayısının 12            
adet servoya kadar çıkması karşılayamayacağımız kadar büyük bir maliyet çıkarıyordu. Bu           
sebeplerden dolayı aracımızın boyuna ve bütçemize uygun bir hareket yöntemi seçerek, başta            
planladığımız hareketi daha sonra araştırma projesi olarak devam ettirmek üzere askıya aldık. 

 

9. ZAMAN, BÜTÇE, RİSK PLANLAMASI 

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz zaman planlamasının yaklaşık bir ay kadar gerisinde           
kalmış olmamıza rağmen hazırlık aşamasının yaz dönemine denk geliyor olması normalden çok            
daha hızlı biçimde ilerlememizi sağlamakta. 3D baskıların yapılması ile 20 Temmuz tarihine            
kadar aracın mekanik kısmının tamamen üretilmiş olmasını planlamaktayız. Bu aşamadan sonra           
güç kartı üretimi ve sadece motor kontrolcü ile suya iniş ve ilerlemenin Temmuz bitmeden test               
edilmesi ardından Ağustosun ilk haftasında kumandalı yönlendirmenin de robota entegre edilmiş           
olmasını beklemekteyiz. Bu aşamadan sonra kalan yaklaşık bir aylık dönemde de otonom            
görevlerin testi ve algoritmaların eksiklerinin giderilmesi ile aracımızı yarışmaya hazır hale           
getirmiş olmayı istiyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz harcamalar bir sonraki sayfadaki           
çizelgede* görülebilir. Bu harcamalar haricinde alınacak olan ancak çok büyük masraflar           
oluşturmayacağını tahmin ettiğimiz mesafe sensörleri, regülatörler ve bağlantı kablosu kalmıştır. 

 

 

 

* Ödeyen kişi/kuruluş sütunundaki isimlerden masrafların 

● Takım: robotu geliştiren IEEE-RAS takımının imkanları 
● AdımODTÜ: ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından verilen destek 
● Teknofest: Teknofest tarafından verilen destek 

ile karşılandığını belirtir. 
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Malzeme Tipi Miktar 
Fiyat 
(TL) Alınan yer 

Ödeyen 
kişi/kuruluş Alınma amacı 

Varil 

250L 
kimyasal 
varili 1 adet 50 

İvedik 
hurdacılar 
sitesi Takım 

Test havuzu olarak 
kullanmak için 

Servo 
motorlar 

Savox 
SW-0231M
G 9 adet 1658.7 

PilotTR - 
www.pilottr 
.com 

1500 AdımODTÜ 
+ 158.70 Takım Motor 

Plastik 
makara 

Bakır 
makarası - 
boş 2 adet 0 

Ostim - 
Bobinaj 
dükkanı - Aracın gövdesi için 

Silikon 
Akvaryum 
silikonu 2 tüp 36.33 

Ostim - 
Hırdavatçı Teknofest Su sızdırmazlığı 

Vida/Somu
n/Pul M3, M5 - 38.34 

Ostim - 
Hırdavatçı Teknofest Yapısal 

Conta Conta 50 x 120 40.71 

Ostim - 
"Güçlü 
Cıvata" Teknofest Su sızdırmazlığı 

PlexiGlass - 

2 adet 4mm, 2 
adet 5mm 
plaka 190 

ODTÜ 
Mimarlık 
kırtasiye Teknofest Araç ön kısmı 

Neopren 
kumaş Neopren 100 x 137 73.82 

Kumasci 
.com Takım Kanatlar 

Joystick 2'li 3 adet 75.12 Robotistan Takım Uzaktan Kontrol 

Servo 
sürücü 
kartı PCA9685 1 adet 41.06 Robotistan Takım I2C servo kontrol 

Lazer 
Kesim Pleksi 4 plaka 45 

Welter 
Atelier Teknofest 

Pleksiglass levhaların 
uygun ölçülere 
getirilmesi 

Benzin -  100 
100.yıl 
benzinlik Takım Ulaşım 

Sonsuz 
Vida M6 6 adet 29.4 

Bauhaus - 
Cepa Teknofest Yapısal 

Somun M6 0.13 Kg 13.7 
Bauhaus - 
Cepa Teknofest Yapısal 

Cıvata - 
Somun M3, 20mm - 17 

Bauhaus - 
Cepa Teknofest Yapısal 

Vida 
sabitleyici - 1 adet 9.9 

Bauhaus - 
Cepa Teknofest Yapısal 
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10. ÖZGÜNLÜK 

Tasarımımızda temelde vatoz balığının hareketlerinden esinlendik. Aracımız sahip        
olduğu yanal kanatlarda oluşturduğu sinüs dalgası hareketi ile ilerlemesini sağlayacaktır. Bu           
şekilde pervaneli sistemler yerine hareketin yanal paletler sayesinde sağlanması da robotun           
taşlara ya da su altındaki yosun ve dallara takılmasını engellemiş oluyor. Ayrıca buz altı ve               
mağara gibi su altındaki kapalı ortamlarda daha hassas hareket etme imkanı vererek böyle             
bölgelerde araştırma yapma olanağı artmış olacaktır. Mağara gibi durgun su ortamlarında           
zemindeki kumu kaldırıp görüntünün engellenmesi riski de böylece ortadan kalkmış olacaktır.           
Görüntünün kapanması durumunda mağara ortamında su durgun olduğu için kum tanelerinin           
zemine geri dönüp görüşün açılması uzun zaman almaktadır ki bu da bu bölgelerdeki             
araştırmaları zorlaştırmaktadır. Kanat tasarımımız ile bu sorunu da çözmüş olacağız. 
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