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1. RAPOR ÖZETİ 

HUROV Hacettepe UAV (İnsansız Hava Araçları) topluluğu altında 2018 Kasım ayında 

kurulmuş olup su altı insansız sistemler üzerine çalışmaktadır. Bu rapor yeni aracımız 

MERCAN´ı tanıtmak için yazılmıştır. Raporda;  

 Takım üyelerine dair bilgiler, takım içindeki organizasyon ve görev dağılımı, 

 Aracın mekanik, elektronik tasarımları ve yazılımsal algoritmaları, 

 Güvenlik önlemleri, zaman risk bütçe planlamarı ve özgünlük hakkında bilgiler 

verilmiştir. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

Çiğdem Okçu Elektrik Elektronik Mühendisliği 4.Sınıf 

Hazal Hammutoğlu Elektrik Elektronik Mühendisliği 4.Sınıf 

Hakan Tırak Elektrik Elektronik Mühendisliği 2.Sınıf 

Övgü Özgür Süngü Elektrik Elektronik Mühendisliği 2.Sınıf 

Görkem Arın Elektrik Elektronik Mühendisliği 1.Sınıf 

Muhammed Furkan Sedir Elektrik Elektronik Mühendisliği 1.Sınıf 

Yasir Altay Elektrik Elektronik Mühendisliği 3.Sınıf 

Yusuf Özkaya Elektrik Elektronik Mühendisliği 3.Sınıf 

   

DANIŞMAN: Takımımızın danışmanlığını değerli hocamız Dr. Gürhan Bulu 

yapmaktadır. Kendisi daha önce Haberleşme Sistemleri, İşbirlikçi Haberleşme, 

Konuşma Kodlama, Konuşma Bant Genişliğini Artırma, Konuşma Kalitesi Artırma, 

Konuşma İşleme ve Sinyal İşleme konularında çalışmıştır, tecrübeleriyle bize bu 

süreçte gereken desteği vermektedir. 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Takım organizasyonu üç başlıktan oluşmaktadır. Mekanik alanı şasi, su geçirmez ortam 

ve itici tasarımları; elektronik alanı, kullanılacak devre kartlarının tasarımı, aydınlatma 

ve sensörler; yazılım alanı ise yer istasyonu, mikrodenetleyici yazılımı, otonom hareket 

yazılımları gibi dallara ayrılmaktadır.  

Elektronik

Çiğdem 
Okçu

Yasir Altay

Yusuf 
Özkaya

Mekanik

Övgü Özgür 
Süngü

Görkem Arın
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Süngü

Hazal 
Hammutoğlu

Muhammed 
Furkan Sedir

Şekil 2.2.2.1.Takım Üyeleri Organizasyon Şeması 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

3.1. Ön Tasarım Raporunun Değerlendirilmesi 

Ön Tasarım Raporundan sonraki ilerleyiş raporun öncülüğünde gerçekleşmiştir, bu 

nedenle apayrı bir yön izlenilen kısım yoktur. Ön Tasarım Raporunda planlanan 

gelişmelerin bir kısmı gerçekleştirilmiştir, bir kısmı gerçekleştirilme aşamasındadır. 

Karşılaşılan problemler nedeniyle belli başlı küçük değişiklikler yapılmıştır bunlar 

dışında Ön Tasarım Raporuna sadık kalınmıştır. Ön Tasarım Raporundan farklı olarak 

yapılan kısımlar ve değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.  

3.2. Mekanik Değişiklikler 

Robotik kol mekanizma değişikliği: ÖTR aşamasında robotik kolun hareketini 

sağlaması planlanan servo, su altında çalışması için gereken işlemlerin zorluğu ve 

yüksek maliyet sebepleri ile fırçalı su altı pompa motoru ile değişti. Bu servo-motor 

değişikliği robotik kolun tasarımını da değiştirdi. Yeni tasarımda vidalı bir milin 

dönmesi ile robotik kol hareketinin gerçekleşmesi sağlandı. 

Kamera gimball kaldırılması: Kameranın sistemde su ile temas içinde olan bölgede 

olması ÖTR ´de de belirtildiği gibi görüş açısının geniş olması için kapalı ortamdan su 

içinde bulunan ortamda bulunmaktadır. Yukarıda da belirtilen servonun 

kullanılmayacak olması kamera gimball sisteminin kaldırılmasına sebep olmuştur. 

Aracın yeterince hareket kabiliyeti olması kameranın dönme gereksinimi azaltmış ve 

yerine bazı görevlerde aşağı bakabilmesi için kullanıcının elle önceden ayarladığı vida 

sistemi eklenmiştir. 

İtici nozül ve motor tutucu tasarımında değişiklik: ÖTR de belirtilen motor yerine 

maliyeti daha az olan bir motor kullanılmıştır. Nozül ve motor tutucu tasarımları bu 

motor için uyumlu hale getirilmiştir. 

L braketlerin kaldırılması: Şasi tasarımında L braketlerin kullanılmasının gerekli 

olmadığı görülmüş ve şasiden kaldırılmıştır. 

Kamera ile ilgili değişiklikler: Kameranın direk olarak izole edilmesinden 

vazgeçilmiş, hâlihazırda suya karşı izole edilmiş kamera kutularının içine konulması 

kararlaştırılmıştır. 

3.3. Elektronik ve Yazılımsal Değişiklikler 

İletişim protokolünden kaynaklı değişimler: ÖTR`de belirtilen RS485 iletişim 

protokolünün kamera görüntüsünün aktarılmasında yetersiz olduğu anlaşılmış, araç ile 

yer istasyonu arasında bir LAN (Yerel ağ bağlantısı) kurulması kararlaştırılmıştır. Bu 

LAN ağını kurması için kompakt bir bilgisayar olan Raspberry Pi kartı tasarıma 

eklenmiştir. 

Sensör değişiklikleri: Sensörlerdeki değişikler takım bütçesi ile paralel bir şekilde 

değişmiştir. Yüksek maliyetli derinlik sensörleri, bu sensörler için sponsor bulunana 

kadar tasarımdan kaldırılmıştır. İvmeölçer-Gyro sensör çiftlisi kullanılmaya devam 

edilmekte, derinlik bilgisinin bu sensörler ile hesaplanması planlanmıştır. 

Otonom görevler için planlama değişikliği: ÖTR aşamasında yer istasyonuna gelen 

videonun otonomluğu sağlayan yazılım ile işlenip, hareket verilerinin tekrar araca 

gönderilmesi planlanmıştır. Yarışma komitesinin kararı ile tüm işlemlerin araç içinde 

yapılacak olması otonom programların Raspberry Pi´de çalışacak şekilde optimize 

edilmiştir. 
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3.4. ÖTR ve KTR Bütçe Karşılaştırması 

Yarışma kuralları çerçevesinde mercan adlı takımımıza yeterli sponsor bulunamadığından ötürü 

Hacettepe Üniversitesi insansız hava araçları topluluğunun katkısının yanı sıra malzemeler için 

çıkarılan fiyat listesindeki eksikliği takımın kendi içerisinden sağlanmış bulunulmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği üzere alınması planlanan malzemelerde aracın tasarım süreci boyunca 

karşılaşılan amaçlara ve sorunlara en uygun çözümü oluşturmak doğrultusunda bazı 

değişikliklere gidilmiştir. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

  

Şekil 4.1.2.Elektrik Dağıtım Blok Diyagramı 

Şekil 4.1.4.1.Sistem Kontrol Blok Diyagramı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Araç mekanik olarak beş ana bölümden oluşmaktadır: 

4.1.1.1. İskelet (Şasi) 

Şasi aracın tüm komponentlerin üzerinde bulunduğu, herhangi bir darbe durumunda 

aracı koruyacak ve aracın su içinde dengede kalmasını sağlayacak ana bölümdür. Şasi 

yapımında malzeme olarak Polietilen kullanılmıştır. Gıda ürünleriyle de kullanılabilen 

bu malzeme çevre karşı oldukça temizdir. Suda aşınmaz ve kirlilik yaratmaz. Aracın 

şasisi 5 ana levhadan oluşmaktadır. Şasi tasarımında kamera robotik kolu görecek açıda 

konumlandırmıştır. 

 

Tüm bu parçalar ve bu parçaların montajı tasarlanırken aracın su içinde dengede kalması 

için simetrik yapılar kullanılmıştır. Bu simetri araca etki eden kaldırma ve yer çekimi 

kuvvetlerini dengelemek için oldukça önem arz etmektedir. Aracın kütle-hacim oranı 

suda askıda kalması için ayrıca dikkat edilen hususlardandır.  

Tasarım yapılırken aracın su içinde manevra kabiliyetini yükseltmek amacıyla vektörel 

bir itici dağıtımı yapılmıştır. Bu vektörel tasarım araca 6 eksende 10 farklı hareket 

imkânı sunmaktadır.  

Şekil 4.1.1.1.1. Şasinin 5 parçası ve ara bağlantı parçaları 
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Aracımızın şasi parçaları alınmış fakat bütçenin geç toplanmasından dolayı parçalar 

henüz işlenememiştir. Temmuz ayının 3. Haftası itibariyle parçalar işlenip montaj 

kısmına geçilecektir 

4.1.1.2. İticiler 

İticiler ana olarak 4 parçadan ve bağlantı ekipmanlarından oluşmaktadır. Bu 4 ana parça; 

motor, motor tutucusu, nozül ve pervanedir. Bağlantı ekipmanları ise M2,M3,M6 

somun-cıvata ve pervane adaptörüdür. Nozül ve motor tutucu tasarımları tamamen özel 

olarak bu araç için tasarlanmış ve kullanılacak motor ile tam uyumludur. Pervane 

tasarımında ise düşük pal ve düşük derinlik kullanılmıştır. Tasarımın bu detayı motorun 

su içinde her ne kadar fırçasız motorların düşük devirlisi seçilmiş olsa da yüksektir. Bu 

yüksek devirde maksimum performansı almak için bu şekilde tasarlanmıştır. 

 

Şekil 4.1.1.1.2. Vektörel itici dağılımını gösteren kesit 

Şekil 4.1.1.1.3. Aracın şasi parçalarının CNC de işlenmeden önceki hali 
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4.1.1.3. Sudan yalıtılmış elektronik kutusu 

Sudan yalıtılmış elektronik kutusu aracın elektronik komponentlerini bulunduran, 

bunların suyla bağlantısı kesen ve aracın bataryasının bulunduğu kısımdır. 

Elektronik kutusunun tasarımını yaparken su geçirmezliği o-ring adı verilen 

contalar ile sağlanması planlanmaktadır. Aynı zamanda bu tasarımda yüksek sıvı 

basıncı göz önünde bulundurularak malzeme seçimi yapılmıştır. Bu bölümden 

dışarıya motor kabloları ve yer istasyonuna gider Ethernet kablosu çıkmaktadır. Bu 

kabloların elektronik kutuya girdiği bölümler IP68 konektörler kullanılarak 

yalıtılmıştır. Bu konektörler de o-ring conta içermekte olup kablo geçtikten sonra 

kablo kenarlarında bulunan boşluklar epoksi ile kaplanmaktadır. 

 

Şekil 4.1.1.2.1. İtici tasarımı 

Şekil 4.1.1.2.2. Üretimi yapılmış itici 
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4.1.1.4. Bağlantı ekipmanları 

Bağlantı ekipmanları olarak, su içinde bulunacağı göz önüne alınarak, paslanmaz vida 

ve cıvata seçimi yapılmıştır. Elektrik bağlantılarında ise IP68 su geçirmez konektörler 

ve kablo bağlantılarında epoksi kaplama metodu kullanılmıştır. IP68 konektörlerin 

detayları malzemeler bölümünde verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.1.3.1.Elektronik kutusu genel görünümü 

Şekil 4.1.1.3.2. Elektronik kutusu kapağındaki o-ring conta yerleri 



 

8 

4.1.1.5. Robotik Kol tasarımı 

Robotik kol araçta kullanıcının ortam ile temasa geçtiği en önemli parçadır. Yarışmada 

belirtilen görevlerde kullanılmak üzere tasarlanan bu kol aracın alt levhasına kendi 

bağlantı ekipmanları kullanılarak takılır. ÖTR de belirtilen servo içeren tasarım 

değişmiş yerine ise Fırçalı bir motor olan su pompası motoru konulmuştur. Bir mil ve 

kola sabitlenmiş vida ile dönme hareketi robotik kolun ihtiyacı olan açma-kapama 

hareketine özel tasarımı ile çevrilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.1.4.1.Epoksi ile yalıtılmış kablo bağlantıları 

 

Şekil 4.1.1.5.1.Robotik kol tasarımı ve üretim sonrası 
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Genel Tasarıma Bakış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.1.Aracın genel tasarımına bakış 

Şekil 4.1.2.Aracın yandan görünümü 
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Aracın önceki tasarımlarına ait görseller 

 

 

 

 

 

4.1.2. Malzemeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1. Motorlar 

Özellikler: 

EMAKS XA2212  

Ağırlık: 49g 

Çap: 27.9mm 

Uzunluk: 43.16.5 mm 

Mil: 3mm x 11.1mm 

Voltaj: 7.2 - 13  

Akım: 30 sn. için 15A 

Devir / V: 980 

Şekil 4.1.3.Eski tasarımın genel görünümü 

Şekil 4.1.4.Aracın eski tasarımının önden görünümü 

Şekil 4.1.2.1.1.Emaks XA2212 
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Araçta kullanılmayı düşünülen fırçasız motor modeli olan emaks2212, maliyeti 

düşük ve kullanışlı bir motordur. Bu motorun tercihinin ana sebebi bütçemizin 

düşük olması ve 980 Devir/V değerinde çalışmasıdır. Motor suya karşı epoksi 

kaplama ile izole edilmiştir. Motorun kablo bağlantıları yine epoksi ile sudan 

korunmuştur. 

 

 

  

Şekil 4.1.2.1.2. Temin edilen. Emaks XA2212 motorlar 

Şekil 4.1.2.1.3. Epoksi ile kaplanan fırçasız motor 
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4.1.2.2. Polietilen Levha 

Şaside kullanmak için polietilen malzemesi seçilmiştir. Başlıca özellikleri aşağıda 

sıralanmıştır: 

 HDPE yaşlanmaya ve korozyona karşı son derece dayanıklı olduğundan 

özellikle tekne yapımında kullanılan diğer tüm malzemelere göre daha 

uzun ömürlüdür. 

 Gerilim çatlağı ve çatlak ilerleme direnci yüksektir, kazalara dayanıklıdır. 

 Polietilenin anti-korozyon özelliği sayesinde her türlü çalışma koşulunda 

direncini ve performansını korur. 

 Kir ve su tutmaz, toksik madde içermez ve temizlenmesi çok kolaydır. 

Bunların dışında işleme kolaylığı ve sudaki ağırlığının neredeyse sıfıra eşit olması 

bu malzemenin seçim nedenlerindendir. 

 

4.1.2.3. Pleksi Boru 

Elektronik kutusunda ise Pleksiglass boru tercih edilmiştir. Ön Tasarım 

raporunda düşünülen Alüminyum suya dayanıklı olup paslanmaz olduğu için 

kullanılması düşünülmüş fakat yapılan detaylı araştırmalar sonucu bu 

malzemenin suyu kirlettiği bilgisine ulaşılmıştır. Pleksiglass suya dayanıklı ve 

suyu kirletmeyen bir üründür. Malzemenin saydam olması da ayrıca montaj ve 

testlerde avantajlıdır. 

 

Özellikleri 

 Cama göre % 92 oranında ışık geçirebilmektedir. 

 Isı ve sesi cama göre % 20 oranında daha az iletir. 

 Cama göre 6 kat daha fazla dayanıklıdır. 

 Kırılma esnasında kenarları keskin değildir. 

 Camın ağırlığının yarısı kadardır. 

 Yüzey kısmı bakır gibi serttir, bu nedenle çizilebilir. 

 UV ışınlarına karşı direnci yüksektir. 

 Isı etkisi ile eğilip bükülebilmektedir. 

 Sıcak olduğu zaman vakum ile şekillenebilir. 

 Hava şartlarına karşı oldukça dayanıklıdır. 

 Kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. 

 Yumuşak yüzeyli beze sabun ya da deterjan eklenerek ılık su yardımı ile kolay 

bir şekilde temizlenmektedir. 

 

4.1.2.4. ABS 3D yazıcı filamenti 

İticilerin malzeme seçiminde, itici iskeletinde ve pervanesinde 3D ABS baskı 

kullanılması tercih edilmiştir. ABS malzemesinin kırılma direncinin yüksek 

olmasından dolayı dayanıklı olup çevreye herhangi bir zararı bulunmamaktadır. 

Malzeme ile yapılan parçalara ait detaylı bilgiler Araç Mekanik Tasarımı 

bölümünde verişmiştir. 
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4.1.2.5. Konektörler 

 

Teknik Özellikler 

Çalışma Parametreleri 

    

Voltaj Değeri   250VAC 

maks 

Akım Değeri   20A maks 

Minimum Kablo Dış Çapı 6mm 

Maksimum Kablo Dış Çapı 10mm 

Maksimum Kablo Kesiti 0.5mm2 ~ 

2.5mm2 

  

Teknik Parametreler 

Kontak Direnci 10 mΩ maks 

İzolasyon Değeri 500 MΩ at 500VDC 

Sıcaklık Parametresi -40°C ~ +85°C 

IP Sınıfı  IP68 (10m / 60min) 

Gövde Materyali PA6 

Terminal Materyali Pirinç Nikel Kaplama 

Conta Malzemesi Silikon 

  

Elektriksel Parametreler 

Kontak Adedi  3 

Akım Değeri  20A maks 

Voltaj Değeri  250VAC maks 

Dayanıklılık Voltajı 1500VAC @ 60 s. 

  

Takımımızın ihtiyaçlarını karşılayan bu konektörler sponsorluk bağlantıları 

sebebi ile seçilmiştir. 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

Tablo 1 Üretim yöntemleri 

MALZEME ÜRETİM YÖNTEMİ NEDENİ 

   

Polietilen şasi parçaları Talaşlı imalat (CNC – İşleme 

Merkezi) 

Malzemenin gereksinimi 

Elektronik kutu kapakları Talaşlı imalat (CNC – İşleme 

Merkezi) 

Malzemenin gereksinimi 

Elektronik kutu-şasi bağlantı 

parçaları 

3D yazıcı Üretim Kolaylığı, uygun 

maliyet 

Elektronik kutu pleksi parçalar Lazer kesim Malzemenin gereksinimi 

İtici,nozül ve pervane 3D yazıcı Üretim Kolaylığı, uygun 

maliyet 

Devre kartları Baskı-devre metotları Malzemenin gereksinimi 

 

  

Şekil 4.1.2.5.1 Konektör 
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4.1.4. Fiziksel Özellikler 

Şasi Levhaları 

 

Öz kütle: 0.967 g/cm^3 

Kütle: 3.713 kg 

Hacim: 3.838 cm^3 

 

İticiler(Adet) 

Öz kütle: 1,534 g/cm^3 

Kütle: 0,114 kg 

Hacim:74.1 cm^3 

 

Elektronik Kutusu 

Elektronik Malzemeler Tahmini Kütlesi(Batarya, escler, Stm, raspberry pi, 

kablolar):1.2kg  

Elektronik Kutusu Hacmi: 3,220 cm^3 

Tahmini Öz kütle: 0.372cm^3 

 

Araç Genel Toplam 

Kütle:5.597kg 

Hacim:7.287 g/cm^3 

Suda Askıda kalması için eklenecek kaldırma kuvveti çıkarılmış kütle: 1.69kg 

Özkütle:1 g/cm^3 

Şekil 4.1.4.1 Şase Parçalarının Ölçüleri 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımızın elektronik tasarım sürecinde, aracın hareketi için gereken motorların, 

kullanıcıya görüntü ileten kameranın ve veri ileten sensörlerin; aktif ve yer 

istasyonu kontrollü çalışması için çeşitli işlem birimleri kullanılmıştır. 

Robotun üzerinde 2 adet işlem birimi bulunmaktadır. Bunlar Raspberry Pi ve 

STM’dir. Raspberry Pi, yer istasyonu bilgisayarı ile robot arasında Ethernet 

vasıtasıyla yerel ağ bağlantısını kurar. Robotun kamerası bu cihaza USB yoluyla 

bağlıdır. Raspberry Pi robottaki birimlerin yer istasyonu ile iletişim kurması için 

gereklidir. İçerisinde Python ve webcam sunucusu bulunmaktadır. Bunlar, Ethernet 

bağlantısı sağlandıktan sonra yer istasyonu bilgisayarı üzerinden kolayca açılıp, 

kapatılabilmektedir. Python sunucusu, yer istasyonundan gelen joystick verilerini 

STM e iletir, STM den gelen verileri yer istasyonundaki kontrol paneline gönderir. 

STM mikrokontrolcü kartı Raspberry Pi’den aldığı kullanıcı verilerini işleyerek 

harici birimlerin (ESC, sürücüler ve sensörler) anlayacağı dile çevirir ve onları 

kullanıcı güdümünde yönetir. 

Yer istasyonuyla olan bağlantının herhangi bir sebepten kesilmesi durumunda acil 

durum prosedürü devreye girer ve robot güvenli bir şekilde kendini durdurur. Bu 

durdurma işlemini Raspberry Pi tetikler. 

En üst düzey güvenlik için, oluşabilecek her türlü ters durum yer istasyonu ve robot 

yazılımı üzerinde denenmektedir. 

Yukarıda bahsedilen iki işlem birimine ek olarak veri dağıtımı ve güç dağıtımı için 

iki ayrı kart tasarlanmıştır. Genel olarak tasarlanma sebepleri kullanıcıya kolaylık 

sağlamak olup bu kartların teknik özellikleri ve kullanım detayları aşağıda 

verilmiştir.  

 

Son tasarımın seçilmesinde ana etken, soru cevap etkinliğinde alınan otonom 

algoritmanın araç üzerinde çalışması kararıdır. 

Bunun dışında daha önceki tasarımlarda kullanılmak istenen iletişim protokolleri 

vasıtasıyla kamera verisinin yer istasyonuna iletilmesindeki güçlük bir diğer 

etkendir. Bu iki sebep, ilk tasarımda olmayan Raspberry Pi kullanımını gerekli 

kılmıştır. 

Son elektronik tasarımında dikkate alınan diğer bir unsur ise mekanik olarak 

değişen parçaların elektronik birimleri değiştirmesidir. 

Raspberry Pi 3 Model B Teknik Özellikleri: 

 İşlemci: Boardcom BCM2837 SoC 

 İşlemci Özellikleri: 4×1.2 GHz 64-bit A53/ARMv8 / 

 Grafik İşlemcisi: Broadcom VideoCore IV,  1080p30 H.264, 250 MHz 
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 Bellek: 1GB RAM 

 USBPort: 4 USB 2.0 

 Video Çıkışı: HDMI + DSI dokunmatik 

ekran + kompozit video portu 

 Video Girişi: CSI kamera portu 

 Ses Çıkışı: 3.5 mm jack, HDMI 

 Hafıza: Micro Secure Digital / MicroSD 

slot 

 Ağ Bağlantısı: 10/100 wired Ethernet 

RJ45 

 Kablosuz Bağlantı: Wireless Lan 2.4GHz 

802.11n, Bluetooth 4.1 

 Güç Tüketimi: 800mA (4.0 W), 2.5A’e kadar 

 Besleme Gerilimi: 5V/2.5A DC, Mikro USB Port Üzerinden 

 Ebatlar:  85.6 x 56.5 mm x 17mm 

 Ağırlık: 45g 

Aracımızda kullanılan Raspberry Pi’nin teknik özellikleri yukarıda verilmiştir. Bu 

özelliklerden USB, Ethernet bağlantısı ve 1.2GHz işlemci hızı bu kartı seçmemizin 

temel sebeplerindendir. Raspberry Pi’nin aracımızdaki görevleri kamera yayınını 

yerel ağ bağlantısı üzerinden yer istasyonuna aktarması, yer istasyonu ile 

mikrokontrolcü arasında veri aktarımı yapabilmesi, otonom görevleri yönetmesi ve 

bunları eşzamanlı yürütebilmesidir. 

ST-Nucleo-F446RE 

STM32F446RET6 in LQFP64 package ARM®32-bit Cortex®-M4 CPU with FPU 

Adaptive real-time accelerator (ART 

Accelerator™) allowing 0-wait state 

execution from Flash memory 

180 MHz maks CPU frequency 

VDD from 1.7 V to 3.6 V 512 KB Flash 

128 KB SRAM System 4 KB SRAM Backup 

Timers General Purpose (10) Timers Advanced-Control (2) 

Timers Basic (2) SPI (4) 

I2S (2) USART (4) 

UART (2) USB OTG Full Speed and High Speed 

CAN (2) SAI (2) 

SPDIF-Rx (1) HDMI-CEC (1) 

Quad SPI (1) Camera Interface 

GPIO (50) with external interrupt capability 12-bit ADC (3) with 16 channels 

12-bit DAC with 2 channels  

 

Şekil 4.3.1.1.Raspberry Pi 3 Model B 
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Teknik özellikleri yukarıda verilen 

ST-Nucleo-F446RE geliştirme kartı 

elektronik olarak tüm kontrol 

algoritmalarını yürütmek için 

kullanılmaktadır. Bu işlemlerin daha 

hızlı yapılabilmesi ve harici 

donanımların 

fazla olması sebebiyle 32 bit işlem 

yeteneğine sahip 72MHz saat hızıyla 

çalışan bir mikrodenetleyici seçimi 

yapılmıştır. 

 

Mikrodenetleyici Veri Dağıtım 

Kartı 

Robot mikrodenetleyicisi (ST-

Nucleo-F446RE) için hazırlanan 

elektronik veri dağıtım kartı ile ilgili 

detaylı bilgi aşağıda verilmiştir. 

Kullanılacak olan mikrodenetleyicinin çıkış pinlerinin düzenlenmesi için 

tasarlanan bu veri dağıtım kartı kablolama da kolaylık sağlamıştır. Bu kart 

sayesinde kabloların sebep olacağı karışıklık ve bu karışıklığa bağlı olarak 

meydana gelebilecek hatalar minimuma indirgenmiştir. Aynı zamanda, çıkış 

pinlerine ulaşılabilecek bir kartın varlığı kabloların düzensizliğinden kaynaklı 

oluşabilecek yer israfını da önlemiştir. Böylece, insansız su altı sistemi Mercan 

Teknik olarak daha düzenli ve profesyonel bir görünüme kavuşmuştur. 

Ön tasarım sürecinden bu yana kart üzerinde ihtiyaçlara göre bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıda listelenmiştir. 

 Servo motor için olan girişler çıkarıldı. 

 Fırçalı motor için girişler eklendi. 

 Kullanılacak olan mikrodenetleyici için uyumlu olmayan pinler, 

mikrodenetleyicinin şablonu yardımı ile uyumlu hale getirildi. 

 Baskı devrenin iletken yolları optimize edilerek düzenlendi. 

 

Kritik tasarım sürecinde tasarlanan veri dağıtım kartı aşağıdaki figürlerde 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.3.1.2. ST-Nucleo-F446RE 

Şekil 4.3.1.3. Veri Dağıtım Kartı 



 

18 

 

Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) 

Özellikler: 

 Simon K bellenimine dayanarak, 

mükemmel sürüş performansı için daha 

da optimize edilmiştir. 

 Alçak gerilim koruma, aşırı ısı koruması 

ve kendi kendini kontrol etme işlevleri. 

 MCU ve BEC için ayrı güç kaynağı, 

ESC'nin manyetik paraziti ortadan 

kaldırma yeteneğini arttırır. 

  

 ESC'nin parametreleri program kartı veya verici 

üzerinden ayarlanabilir. 

 Gaz kolu aralığı farklı alıcılarla uyumlu olacak 

şekilde ayarlanabilir. 

 Yerleşik BEC ile donatılmıştır. 

 Maksimum hız: 2 kutup için 210.000 dev / dak, 6 

kutuplu için 70.000 dev / dak, 12 kutup için 35.000 

devir / dakika.  

 

 

Logitech C310 Kamera 

 

 Arabirim   USB 2.0 

 Görüntü Çözünürlülüğü 1280X720 Piksel 

 Fotoğraf Çözünürlüğü 5.0 Megapiksel 

 Sensör   CMOS 

 Dahili Mikrofon  Var 

 Diğer Özellikler  Tak-Çalıştır uyumlu 

 

Şekil 4.3.1.4. Güç Dağıtım Kartı 

Şekil 4.3.1.5.a Elektronik Hız Kontrolcüsü 

Şekil 4.3.1.6. Logitech C310 Kamera 

Şekil 4.3.1.5.b. Temin edilen ESC’ler 
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Bu kamera bütçemiz doğrultusunda topluluğumuzda halihazırda bulunması 

sebebiyle seçilmiştir. Raspberry Pi ile tak-çalıştır uyumlu olması en büyük 

avantajıdır. 

 

Sparkfun Monster Fırçalı Motor Sürücüsü 

 

 Maksimum Voltaj: 41V 

 Maksimum Akım: 30A 

 Akım hassasiyeti Mikrokontrolcü analog pinine 

uygundur. 

 MOSFET rezistans: 19mohm (bacak başına) 

 Maksimum PWM Frekansı:20kHz 

 Termal sıcaklık durumunda kapatma 

 Voltaj düşümü ve yüksek voltaj durumunda 

kapatma 

 

Robotik kolumuza ait olan fırçalı motorun mikrokontrolcü denetiminde çalışması 

için kullanılmaktadır. 

  

Elektronik Dağıtım Kartı 

Kartın yapım aşamasında anakart üzerinden yer verimliliği sağlayacak ve ileri 

aşamalarda kablolamada karışıklığı önleyecek şekilde tasarıma öncelik verilmiştir. 

Tasarım süreci boyunca karşılaşılan her bir soruna en iyi çözümü sağlamak 

amacıyla kart üzerinde belirli değişikliğe gidilerek gerek kart üzerindeki verimlilik 

gerekse sistem içerisinde kullanışlılığı arttırılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda 

tüm sistem içerisinde kartı en uygun boyutta tutmak ve yol üzerindeki iletim 

kaybını en aşağı indirebilmek için devre elemanları iki bölüme ayrılarak motorlar 

ve sigortanın bulunduğu bölüm elektronik bileşenlerinin bulunduğu bölümünden 

ayrı tutulmuştur. Olağan durum dışında motorlara giden yüksek akımı engellemek 

için ise sigorta kullanılarak devrenin güvenirliliği arttırılmıştır. Tasarım süreci 

içerisinde devre elektronik kartında akım yollarından 15 amper akım geçecek 

olmasından dolayı akım yolları kalınlaştırılmıştır. Güvenlik gereklilikleri 

doğrultusunda araç üzerine acil durum butonu eklenmiş olup herhangi bir anda tek 

bir düğme ile motorların durması sağlanmıştır. Değişen mekanik parçaların 

oluşturduğu yeni çıkış gereksinimleri doğrultusunda altı adet fırçasız motor girişine 

ek olarak bir adet de verilen görev çerçevesinde kıskaç için fırçalı motor girişi 

eklenmiştir. 5v regülatör üzerinden düzenlenen bir adet Raspberry için ve bir adet 

de sensör için konulan girişe ek olarak bir adet daha 

Şekil 4.3.1.7. Sparkfun Monster 

Fırçalı Motor Sürücüsü 

Şekil 4.3.1.8. Elektronik Dağıtım Kartı 
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sensör girişi eklenmiştir. Ayrıca 3v regülatör üzerinden düzenlenen 

mikrokontrolcüye ek olarak bir adet daha giriş eklenmiştir.  

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Mikrodenetleyicinin içinde bulunan otopilot yazılımı aracın dışarıdan gelen veriye 

göre hareket etmesi için tasarlanmıştır. Dışarıdan gelen veriyi bir tanesi veri kontrol 

baytı olmak üzere 4 baytlık veri dizisi alacak şekilde programlanmıştır. Geriye 

kalan 3 baytın ilki, motorun yön verisini içermektedir ve 256 adet farklı yön 

bilgisini otopilota iletebilmektedir. Araçta 8 farklı yön komutunun kullanılması 

planlanmaktadır. Bu, duruma göre artırabileceğimiz bir değerdir. İkinci veri baytı 

ise aracın motorlarının hangi gaz düzeyinde çalışacağı ile ilgili veridir. Gaz verisi 

de yine 256 farklı değer alabileceği için yaklaşık %0,4 hassasiyetle gaz komutu 

değiştirilebilmektedir. Son veri baytı ise aracın üzerindeki kamera gimball 

servolarının ve mekanik kolun kontrol edilmesi ile ilgilidir. 

İlgili verinin ilgili hareketini nasıl tetiklediği ve bu verilerinin hangi algoritma ile 

kodlanacağı dış arayüzler kısmında anlatılmıştır. 

Yapının üzerinde hareketi sağlamak için dördü yön hareketi, ikisi de yükselme ve 

alçalma hareketi olmak üzere toplamda altı adet motorumuz bulunmaktadır. 

Aşağıdaki şekilde motorlarımızın su geçirmez sistemimize bağlanışını 

görebilirsiniz. 

 

İleri, geri, sağ ve sol hareketlerini gerçekleştirebilmek için birbirinin ters yüzüne 

bakacak şekilde iki çift motor, şasiye monte edilmiştir. Hareketleri sağlamak için 

motor sürücüleri mikrodenetleyici tarafından belirli algoritmalarla sürülürler. Bu 

algoritmalar yer istasyonundan mikrodenetleyiciye gelen hareket komutuna göre 

değişmektedir. Aynı şekilde gaz miktarı, yön komutundan bağımsız bir şekilde yer 

istasyonundan iletilir. 

Yön komutu ve gaz beraber girilince motorlar çalışmaya başlar. Verilen gaz 

miktarıyla doğru orantılı olarak motorların hareket hızı değişir. Gaz verilmediği 

sürece, motorların yönü belli olsa bile motorlar hareket etmez. 

Yer istasyonundan yön verisi/komutu geldiği anda mikrodenetleyici otopilot 

yazılımı motorların dönüş yönünü ayarlar. Bu motorların harekte geçmesi için 

yeterli değildir. Gaz miktarının da sıfırdan büyük olması gerekmektedir. 

Şekil 4.3.2.1. Robotun Üstten Görünümü 
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Yer istasyonundan gelen ‘ileri’ komutu ile birlikte iki çift, birbirlerine göre ters 

bağlanmış motorlarımızdan önde bulunanlar ileri yönde, arkada bulunanlar ise aynı 

güç ile geri yönde çalışır. 

Yer istasyonundan gelen ‘geri’ komutu ile birlikte iki çift, birbirinlerine göre ters 

bağlanmış motorlarımızdan önde bulunanlar geri yönde, arkada bulunanlar ise aynı 

güç ile ileri yönde çalışır. 

Her iki harekette de arka ve ön motorların yatay eksenlerdeki bileşke kuvvetleri 

birbirini yok ederek, ileri ve geri hareketi gerçekleştirir. 

 

 

Yer istasyonundan gelen ‘sol’ komutu ile birlikte 

soldaki şekilde görüldüğü gibi iki ters çift şeklinde 

birbirine yan olarak bağlanmış motorlarımızdan 

solda bulunanlar geri çalışır, sağda bulunanlar ise 

aynı güç ile ileri çalışır. Sağ ve solda bulunan 

motorların bu hareketleriyle şekle göre dikey 

eksenlere kayan güçler birbirini yok eder ve sola 

dönme hareketi gerçekleşir. 

Şekil 4.3.2.2. Robotun İleri ve Geri Hareketi 

Şekil 4.3.2.3. Robotun Sol Hareketi 
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Yer istasyonundan gelen ‘sağ’ 

komutu ile birlikte sağdaki 

şekilde görüldüğü gibi iki ters 

çift şeklinde birbirine yan 

olarak bağlanmış 

motorlarımızdan sağda 

bulunanlar geri hareket eder, 

solda bulunanlar ise aynı güç ile 

ileri hareket eder. Sağ ve solda 

bulunan motorların bu 

hareketleriyle üst ve alt 

eksenlere kayan güçler birbirini 

yok eder ve sağa dönme 

hareketi gerçekleşir. 

 

Kendi ekseni etrafında sola 

dönmesi için, yer istasyonundan 

gelen ‘sola tam dön’ komutu ile birlikte aşağıdaki şekilde görüldüğü sağ üst köşedeki 

motor ileri, sol üst köşedeki motor geri, sol alt köşedeki motor ileri ve sağ alt 

köşedeki motor geri çalışır. Motorların bu hareketi iler birlikte eksenler sürekli 

birbirini götürür ve geriye sadece her bir motor üzerindeki sol eksen kalır. Böylece 

sistemimiz kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine döner. 

Kendi ekseni etrafında sağa dönmesi için, yer istasyonundan gelen ‘sağa tam dön’ 

komutu ile birlikte aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere sağ üst köşedeki motor geri, 

sol alt köşedeki motor ileri, sol at köşedeki motor geri ve sağ alt köşedeki motor ileri 

çalışır. Motorların bu hareketi ileri birlikte eksenler birbirini götürür ve geriye sadece 

her bir motor üzerindeki sağ eksen kalır. Böylece sistemimiz kendi ekseni etrafında 

saat yönünde döner. 

 

Şekil 4.3.2.4. Robotun Sağ Hareketi 

Şekil 4.3.2.5. Robotun Kendi Ekseninde Sola ve Sağa Dönme Hareketi 
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Yükselme hareketi için, oyun kumandası üzerindeki 

düğmeden ‘yükselme’ için ayrılan düğmeden gelen komut ile 

birlikte soldaki şekilde görüldüğü üzere sistemimizin 

yanlarına sabitlenmiş motorlar ileri çalışır ve sistemimiz 

yukarı doğru yükselir. 

 

 

 

 

 

 

Alçalma hareketi için, oyun kumandası üzerindeki düğmeden 

‘yükselme’ için ayırılan düğmeden gelen komut ile birlikte sağdaki 

şekilde görüldüğü üzere sistemimizin yanlarına sabitlenmiş 

motorlar geri çalışır ve sistemimiz aşağı doğru alçalır. 

 

 

 

 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım tasarım süreci otonom yazılım ve manuel kontrol yazılımı olmak üzere 

iki başlık altında incelenmektedir.  

4.3.3.1. Mikrokontrolcü Yazılım Süreci 

Raspberry Pi'den alınan Joystick verilerinin işlenmesi, anlam verilmesi ve 

motorlara aktarılması bölümü STM32-Nucleo cihazı tarafından 

yapılmıştır.  

Öncellikle donanım bağlantıları kurulmadan önce, CUBEMX programı 

üzerinden STM32-Nucleo'nun pin yapısı ve saat konfigurasyonları aşağıda 

gösterilen figürdeki şekilde seçilir. 

 

Şekil 4.3.2.6. Robotun Yükselme Hareketi 

Şekil 4.3.2.7. Robotun Alçalma Hareketi 
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Raspberry Pi ile bağlantı kurabilmesi için bir çift UART pin'i belirlenir: 

PC4 pini TX olarak gösterilmiştir ve STM32-Nucleo'dan Raspberry Pi'ye 

bilgi aktarımında kullanılır; PC5 pini RX olarak gösterilmiştir ve STM32-

Nucleo'dan Raspberry Pi'ye bilgi alımında kullanılır. 

UART pinlerinin Baud Rate'i Raspberry Pi ile uyumlu belirlenir. 

 

UART girişlerinin yanı sıra bir de bir PC13 adlı tane GPIO input pini 

belirlenir, test ve deneme aşamalarında, bilgi aktarımı ile ilgili herhangi bir 

sıkıntıyı algılamak ve hızlı çözüm yollarına ulaşabilmek için.  

Sarı ile gösterilen pin'lerin hepsi: PB6, PB4, PB3, PA10, PC7, PB10, PA7 

birer PWM çıkışı olarak kullanıldı. 6 PWM çıkışlı pini kullanma amacımız, 

araç üzerindeki 6 motoru çalıştırabilmektir.  

Pin seçimleri yapılırken kullandığımız STM32-Nucleo'nun datasheet'i ve 

fiziksel yapısı göz önünde bulundurulur. 

Şekil 4.3.3.1.2 Baud Rate Parametreleri 

Şekil 4.3.3.1.1 STM32-Nucleo'nun pin yapısı ve saat konfigürasyonları 
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Pin seçimleri yapıldıktan sonra Saat Konfigürasyonuna geçildi, her biri 

32MHz olarak belirlendi ve CUBEMX programı bu belirtilen frekansa göre 

bir takım çözüm üretti.  

 

Fiziksel bağlantılar için Raspberry Pi'ye USB girişli bir TTL Dönüştürücü 

bağlanılır, aşağıdaki figürde görüldüğü gibidir. TTL Dönüştürücünün USB 

girişi Raspberry Pi'ye bağlanılır, RX çıkışı STM32-Nucleo'nun PC4 adlı 

TX olarak belirlenen UART girişine bağlanılır, TX çıkışı STM32-

Nucleo'nun PC5 adlı RX olarak belirlenen UART girişine bağlanır, 

Ground'u ise STM32-Nucleo'nun Ground'una bağlanılır. 

Şekil 4.3.1.2. ST-Nucleo-F446RE ve Pin Gösterimi 

Şekil 4.3.1.3. Saat Konfigürasyonu 
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CUBEMX ile pin ve saat ayarlarını belirlendikten ve fiziksel bağlantılar 

sağlandıktan sonra kod üretilir ve UVISION programı kullanılarak kodun 

kullanıcı için ayrılan bölümleri tamamlamaya geçilir. 

İlk olarak array şeklindeki değişkenler belirlenir ve kod içerisinde 

yorumlarla gösterilen bölümlere yerleştirilir.  

/* Private user code */ 

/* USER CODE BEGIN 0 */ 

uint8_t data[25] ; 

uint16_t outdata[5]; 

int j = 0; 

int sum = 0; 

int i = 0; 

int tresh = 100; 

/* USER CODE END 0 */ 

Yukarıda verilen kod üzerinde gösterildiği gibi data değişkeni, 8bitlik 36 

bölmeli bir değişken. data Raspberry Pi'den gelen verinin UART yoluyla 

teker teker alındığı ve kaydedildiği veridir. Gelen her bilgi Raspberry 

Pi'den ASCII kodu ile gösterilir ve aynı şekilde her bir byte ASCII koduyla 

data değişkeninin içine aktarılır.  

outdata değişkeni ise 16 bitlik ve 7 bölmelik bir değişkendir. outdata'nın 

görevi, data'da kayıtlı ASCII kodlu bilginin birer string olarak decimal 

değerleriyle kaydedilmesidir. 

i, j, sum adlı integer değişkenleri kod içerisindeki işlemler için kullanılır. 

tresh adlı integer değişken hata payıdır, Joystick üzerinde oynar başların 

hassasiyeti için kullanılır. 

Değişkenler belirlendikten sonra sonsuz while döngüsünün içerisinde 

bulunan ana koda geçilir. Ana Kodun ilk kısmında UART bağlantılarında 

data alınır. 

/* USER CODE BEGIN 3 */ 

    HAL_UART_Receive(&huart1, data, 25, 100); 

Alınan verinin boyutu 25’dır ver her 100ms içerisinde veri alımı 

durdurulup kodun geri kalanına geçilir. 

Joystick'den gelen bilgilerin her biri 4 basamaklıdır ve her 4 basamakta bir, 

bir tane kesme işareti '/' eklenir. Gönderilen 4 basamaklı bilgiler joystick'in 

Şekil 4.3.1.4. Raspberry Pi ve STM32 Bağlantısı 
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oynar başından gelen bilgiler ve düğmelerden gelen bilgiler olarak ayrılır. 

4 bilgi oynar başlara aittir ve iki joystick’in yatay veya dikey eksenindeki 

anlık konumunu belirtir. Kalan veri gaz verme düğmesinden gelir. 

Toplamda 5 bilgi, 20 basamak ve 5 tane kesme işareti vardır. Bu nedenle 

data değişkeninin 25 tane bölmesi vardır. 

Ardından 4 basamaklı verilen ASCII kodlu şeklinden değiştirilip string 

şeklinde decimal şekilleriyle kaydedilir. 

while(i<25){ 

if (data[i] == '/') {    //loop sets it to stack 

 i++; 

j++; 

sum = 0;  

 } 

else { 

 data[i] = data[i] - 48;  

 sum = sum*10 + data[i]; 

 outdata[j]  = sum;  

  i++;}   

 } 

Bir while döngüsü içerisinde i değişkeni 25 sayısına ulaşana kadar sürekli 

arttırılır.  data  değişkeninin içerisinde aralıklarla verilen kesme işareti 

algılanmadığı sürece i ile belirtilen data bölmesindeki ASCII kodlu veri 

öncelikle decimal'a çevrilir, ardından sum değişkeninin 10 sayısı ile 

çarpılmış haliyle toplanır ve sum verisine geri atanır. Böylece her yeni 

alınan veride, string sayısının basamağı arttırılır.  En son olarak outdata 

değişkeninin her bir bölmesinde sum'daki veriler aktarılıp kaydedilir. 

Kesme işareti algılandığında sadece i ve j değişkenleri arttırılır böylece 

data değişkenindeki yeni veriye geçilir ve outdata'nın bir sonraki 

bölmesine geçilir. 

Daha sonra outdata değişkeninde bulunan string şeklindeki joystick 

verilerinin ne ifade ettiği belirlenir. 

//ON ARKA DENE 

 if(outdata[0]<=(1024+tresh) && outdata[0]>=(1024-tresh)){ //x 

ekseni 

  

  if(outdata[1]<= tresh){ // y ekseni 

  ileri(outdata[4]); //FORWARD KOMUTU 

  }  

   else if(outdata[1]>= (2048 - tresh)) 

  { 

  geri(outdata[4]); //BACKWARD KOMUTU 

  } 

 }     

//SAG SOL DENE 

  if(outdata[1]<=(1024+tresh) && outdata[1]>=(1024-tresh)){ //x ekseni 

  

  if(outdata[0]<= tresh){ // y ekseni 

  sol(outdata[4]);//LEFT KOMUTU 

  }  

   else if(outdata[0]>= (2048 - tresh)) 

  { 

  sag(outdata[4]);//RIGHT KOMUTU 
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  } 

 }     //for upper 0 to 1024  

//------------------------------------- 

 

Üstteki kodda belirtildiği gibi öncelikle joystick'in ilk oynar başının ileri 

komutu ve geri komutu verip vermediği tespit edilir. Bunun için bu oynar 

başın x ekseninin sabit ve ortada kalması gereklidir.  

Her iki oynar baştaki veriler sol üst köşede 0 belirtir ve sağ alt köşeye doğru 

ilerlerken 2048 sayısına kadar artar.  

 

 

Oynar başın sabit olduğu nokta orta noktadır ve x ile y ekseninde 1024 

sayısını belirtir. Fiziksel ortamdan sanal ortamına aktarımdaki hassasiyet 

aynı olmadığı için, hata payı da eklenir. tresh değişkeni 100 sayısına eşittir 

ve böylece oynar başın her bir koordinatı aslında 100 birim kenarlı bir kare 

içerisinde algılanır. 

Outdata değişkeninin birinci ve ikinci terimi ilk oynar başın x eksenini ve 

y eksenini belirtir; üçüncü ve dördüncü terimi ikinci oynar başın x eksenini 

ve y eksenini belirtir; beşinci ve altıncı terimi üst ve alt düğmenin basılı 

olup olmadığını belirtir ve yedinci terimi gaz düğmesinin basılı durumunu 

belirtir. 

Öncellikle ileri ve geri komutları test edilir, outdata değişkeninin ilk 

değerinin, yani ilk oynar başın x ekseninin 924 ile 1124 sayıları arasında 

olup olmadığı test edilir. Aralık içerisindeyse y ekseninin konumu test 

edilir. 100 sayısından küçük ise ileri gitme komutunun bulunduğu 

fonksiyonuna gidilir. 1948 sayısından büyük ise geri komutunun 

bulunduğu fonksiyonuna gidilir. Eğer x değeri belirtilen aralık içerisinde 

değil ise hemen altındaki sağ komut, sol komut ayrışmasına geçilir. Bu 

sefer y değeri sabit tutulur, x test edilir.  

Benzer bir kod süreci ikinci oynar baş için de geçerlidir ve üste kaldır, alta 

in, kendi ekseninde sola veya sağa dön komutları test edilir. 

Her bir fonksiyonun içinde 6 motora bağlı 6 ayrı pinin PWM çıkışları 

verilir. Aşağıda ileri komutunun bulunduğu fonksiyonun örneği vardır. 

 

 

Şekil 4.3.1.5. Joystick eksen koordinatları değişimi 
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void ileri(int gasspeed) 

{ 

    for(int k=0; k<gasspeed;k++){ 

TM_PWM_SetChannelMicros(TIM17, &TIM17_Data, 

TM_PWM_Channel_1,k); // PA7 

TM_PWM_SetChannelMicros(TIM2, &TIM2_Data, 

TM_PWM_Channel_3,k); //PB10 

TM_PWM_SetChannelMicros(TIM3, &TIM3_Data, 

TM_PWM_Channel_2,0); //PC7 

TM_PWM_SetChannelMicros(TIM2, &TIM2_Data, 

TM_PWM_Channel_2,0); //PB3 

TM_PWM_SetChannelMicros(TIM16, &TIM16_Data, 

TM_PWM_Channel_1,k); //PB4 

TM_PWM_SetChannelMicros(TIM16, &TIM16_Data, 

TM_PWM_Channel_1N,k);//PB6 

} 

} 

 

K, gasspeed değerine ilerledikçe PWM çıkışındaki değer de artacaktır 

böylece motorun ileri çalışma hızına eriştiğinde k'nin verildiği pinlerdeki 

motorlar ileri hareket edecektir. PC7 ve PB3 ile belirtilen motorlar, aracı 

üste kaldırmak ve aşağı indirmek için kullanılan motorlarla bağlantılı 

pinlerdir ve hareket etmemesi için durdurulur. 

Fonksiyonun içerisine sadece outdata değişkeninin son verisi, yani gaz 

tuşunun basılı konumu gönderilir. 

 

PWM çıkışlı pinlerin motorlara bağlantıları ESC yardımıyla yapılmıştır ve 

aşağıdaki figürde gösterilmiştir. 

 

4.3.3.2. Raspberry Pi Manuel Yer istasyonu İletişim Yazılım Süreci 

Kullanılan yazılım dili: Python 

Kullanılan yazılım programı: Metin düzenleyicisi 

Kullanılan ilave kütüphaneler: 

Yer istasyonu ile gerçekleştirilen Ethernet bağlantısı için: socket 

Şekil 4.3.1.6. STM32 ve motor bağlantıları 
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STM işlem birimi ile iletişim için:serial 

 

Eşzamanlı görevler kullanılması için (deneme aşamasında):Thread 

 

Raspberry Pi, robotun yer istasyonuyla iletişim için kullandığı ara geçiş 

noktasıdır. Raspberry Pi üzerinde bulunan sunucu yazılımı, STM ile yer 

istasyonu arasındaki uzak mesafenin iletişime engel olmasını önler. STM 

ile kurulan serial (seri) bağlantı, Raspberry Pi ile STM modülü arasında 

iletişimi sağlar.  

 

Bu iletişim uzak mesafelerde sağlıklı bir şekilde kurulamadığı için farklı 

yöntemler kullanılmalıdır. Bu yöntemlerden biri olarak Raspberry Pi 

sunucusu kullanmayı seçtik. Raspberry Pi, STM ile kurulan seri bağlantı 

ile aktarılan verileri uzak mesafelerde iletimi sağlayan Ethernet 

protokolüne dönüştürerek yer istasyonuna aktarır. Bunun bize çeşitli 

avantajları oldu. Bunlardan biri, Raspberry Pi üzerinde istediğimiz kodu 

yazarak veri iletimini kontrol etmek, bir diğeri ise yer istasyonuyla olan 

bağlantı koptuğunda robotun ikinci beyni gibi görev yapmasını 

sağlamaktır. 

Raspberry Pi bilgisayarın bir diğer görevi de robot üzerinde bulunan USB 

kamera görüntüsünü yer istasyonu bilgisayarına aktarmaktır. Bu aktarım 

“motion” yazılımıyla, yer istasyonuyla iletişimi sağlayan sunucudan farklı 

bir port üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yer istasyonuna gelen görüntüler 

program ekranından görülebilmektedir. 

4.3.3.3. Rasperry Pi Otonom Kontrol Yazılım Süreci 

Otonom Sürüş ve Görüntü İşleme 

İnsan desteği olmadan çevresini algılayan ve navigasyon yönlendirme 

yeteneğine sahip araçlara verilen addır. Otonom araçlar bilgisayar görüşü 

gibi teknolojileri ve teknikleri kullanarak çevresindeki nesneleri 

algılayabilmektedir. 

Şekil 4.3.3.2.1 Raspberry Pi sunucusundan gelen görüntü 
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Görüntü işleme, görüntüyü dijital form haline getirmek ve bazı işlemleri 

gerçekleştirmek için geliştirilmiş spesifik görüntü elde etmek veya ondan 

bazı yararlı bilgiler çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. 

 

Görüntü İşlemenin Amaçları: 

1. Desen Tanıma: Bir görüntüdeki çeşitli nesneleri tanımlama. 

2. Görüntü Tanıma: Bir görüntüdeki nesneleri ayırt etme.  

 

Kullanılan Yazılım Dili 

Projede kullanılan programlama dili python. 

Python kullanılmasının sebebi ise  

1. Yüksek seviyeli bir programlama dili 

2. Bilimsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılıyor. Çeşitli bilim 

dallarında kullanılmak üzere özel hazırlanmış kütüphaneleri var. 

 

Yazılım Dilinde Kullanılan Kütüphaneler 

1. Opencv 

2. Math 

3. Numpy 

4. Pytesseract 

5. PIL 

6. Serial 

 

OpenCv Nedir 

OpenCv görüntü işleme konusunun kütüphanesidir. 

Kullanım Alanları 

1. Yüzleri ve nesneleri algılama ve tanımlama 

2. Videolarda insani eylemleri sınıflandırma 

3. Kamera hareketlerini ve hareketli nesneleri izleme 

 

Math Nedir 

Math kütüphanesi matematiksel işlemler yapmamızı kolaylaştırmak için 

yazılmış bir modüldür. 

 

Numpy Nedir 

Bilimsel hesaplamaları hızlı bir şekilde yapmamızı sağlayan bir matematik 

kütüphanesidir. 

Numpy’ın temelini numpy dizileri oluşturur. 

Kullanım Alanları 

1. Görüntü İşleme 

2. Yapay Zekâ 

3. Makine Öğrenmesi 

 

Pytesseract Nedir 

OCR(Optical Character Recognition) işlemi yapan kütüphanedir. 

Pytesseract(Python-tesseract), 

Google’ın Tesseract-OCR Motoru için bir sarmalayıcıdır. 

Resimler üzerindeki yazıları okumaya yarar. 

 

PIL Nedir 

Python Image Library, yani python Resim Kütüphanesi, Pythonda görüntü 

işlemlerini kolayca yapabilmek için geliştirilmiş kütüphanedir. 

 

Serial Nedir 
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Bu kütüphane, seri port erişimini içine alır. Python özellikleri ile port 

ayarlarına erişim sağlar. 

Kullanım Alanları 

1. Portları Test Etme ve Portlara Erişme 

2. Veri yazma ve okuma 

 

Görevler ve Algoritmaları 

1. Engel Geçiş Görevi 

2. Hedef Tanıma 

3. Denizaltı Tespit ve Konumlama 

 

1. Engel Geçiş Görevi Algoritması  

a. Görüntüyü Al 

b. Görüntüyü Siyah-Beyaz Formata Çevir 

c. Görüntü İçerisinde Siyah Renkleri Bul 

d. Siyah Renklerin Bulunduğu Resimden Kontur Çiz 

e. Çizilen Konturda Çember tespit edildiyse merkezini belirle ve ana 

görüntüye çiz. Tespit Edilmediyse 4. Satıra Geri Dön 

f. Hough Circles Metoduyla siyah renklerin bulunduğu resimde 

çemberi ana görüntüye çiz. 

g. Çizilen Çemberin Merkeziyle Kameranın Merkezini Eşitle 

h. Eşitlendiyse Aracı Düz bir Şekilde Devam Ettir. Eşitlenmediyse 7. 

Satıra Geri Dön 

 

Şekil 4.3.3.3.1 Engel tanımlama 
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2. Hedef Tanıma 

a. Görüntüyü Al. 

b. Görüntüyü Siyah-Beyaz Formata Çevir. 

c. Görüntü İçerisinde Sarı-Turuncu-Kırmızı Renkleri Bul. 

d. Renklerin Bulunduğu Resimden Kontur Çiz. 

e. Çizilen Konturda Dikdörtgen sel Cisim tespit edildiyse merkezini 

belirle ve ana görüntüye çiz. Tespit Edilmediyse d. basamağa Geri 

Dön. 

f. En yakın tespit edilen renkli cisme git. 

g. Cismin Yüzeyinin Fotoğrafını Çek. 

h. Çekilen Fotoğraftaki Harfi oku ve kaydet. 

i. C. Basamağa Geri Dön fakat okunan cismin renk filtresini kaldır. 

j. 3 Cisim Okunana Kadar Devam Et. 

 

3. Denizaltı Tespit ve Konumlama  

a. Görüntüyü Al 

b. Görüntüyü Siyah-Beyaz Formata Çevir 

c. Görüntü İçerisinde Siyah Renkleri Bul 

d. Siyah Renklerin Bulunduğu Resimden Kontur Çiz 

Şekil 4.3.3.3.2 Harf Tamımlama 

Şekil 4.3.3.3.3 Konumlanma 
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e. Çizilen Konturda Çember tespit edildiyse merkezini belirle ve ana 

görüntüye çiz. Tespit Edilmediyse 4. Satıra Geri Dön 

f. Hough Circles Metoduyla siyah renklerin bulunduğu resimde 

çemberi ana görüntüye çiz. 

g. Çizilen Çemberin Merkeziyle Kameranın Merkezini Eşitle. 

h. Edge Detection metoduyla Çemberin Merkezinde Cisim Var mı? 

Bul. 

i. Bulunduysa Konum Bilgisini Gönder. Bulunmadıysa d. Satıra geri 

Dön. 

 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Yer İstasyonu Joystick'ten gelen verileri decimal sayılar şeklinde alır. Ayrı ayrı alınan 

bu veriler 4 basamaklı bilgi şeklinde düzenlenir ve aralarına kesme işareti konularak 25 

karakterli bir string haline getirilir. Bu string mesaj decimal şekliyle gönderilir. 

Raspberry Pi bu string mesajı ASCII koduyla algılar, herhangi bir düzenleme yapmadan 

STM32-Nucleo cihazına ASCII string veri olarak iletir. STM32-Nucleo, bu string 

mesajını karakterlerine böler ve  teker teker ASCII kodlarıya algılar. STM32-Nucleo 

cihazında bu ayrı veriler decimala çevrilir ve string olarak düzenlenir. Gerekli veriler 

motorlara decimal sayı olarak iletilir.  

Sensörlerden gelen bilgi STM32-Nucleo tarafından decimal olarak algılanır ve teker 

tekere ASCII olarak iletilir. Raspberry Pi bu ASCII verileri string şeklinde düzenler ve 

yer istasyonuna ASCII olarak iletir. 

 

 

Şekil 4.4.1 Mesaj arayüzü 

Şekil 4.4.2. İletişim arayüzü 
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Yer istasyonu 

Kullanılan yazılım dili: C# 

Kullanılan yazılım programı: Microsoft Visual Studio 

Kullanılan ilave kütüphaneler: 

Robot ile gerçekleştirilen Ethernet bağlantısı için: 

System.Net 

System.Net.Sockets 

 

Matematiksel hesaplar için: 

System.Math 

 

Robottan gelen görüntülerin ekranda gösterilmesi, gerekirse işlenmesi için: 

AForge 

AForge.Video 

AForge.Video.DirectShow 

AForge.Imaging.Filters 

AForge.Imaging 

 

Joystick verilerini okumak için: 

SlimDX.DirectInput 

 

Joystick verilerinin görselleştirilmesi için: 

System.Drawing 

 

Yer istasyonu aracın kullanıcı arayüzüdür. Bu kullanıcı arayüzü bilgisayara bağlı olan 

joystick verilerini okuyup seri port vasıtası ile mikrodenetleyiciye iletir. Joystick 

verileri aktarılamadan önce yer istasyonunda mikrodenetleyicinin anlayacağı veri 

paketlerine çevrilir. Yer istasyonu aynı şekilde kullanıcıya araç canlı görüntüsünü ve 

sensör bilgilerini de aktarmaktadır. 

Şekil 4.4.3 Yer istasyonunda kamera görüntüsü 
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Yer istasyonu programı ilk açıldığı anda, yer istasyonunun çalıştırıldığı bilgisayara 

bağlı olan USB kameraları ve joystickleri algılar. Eğer program ilk açıldığı anda 

joystick takılması unutulduysa, daha sonradan program arayüzünde bulunan buton 

vasıtasıyla sonradan takılan joystickler algılanabilmektedir. Su altı robotunu kullanacak 

kişinin yapması gereken, joystick bağlı veya değilken, ağ kablosunun bağlı olduğuna 

emin olduktan sonra robotta bulunan python sunucusunun ip ve port adreslerini girerek 

robota bağlanmasıdır. Bağlanma işlemi başarıyla sonuçlandıktan sonra eğer joystick 

takılı ise robota hareket bilgileri aktarılmaya başlar. Bu aktarma işlemi Ethernet kablosu 

üzerinden gerçekleştirilir. Robotun hareketi aktarılan joystick bilgileri ışığında 

gerçekleşir. 

Verilerin aktarılması için Ethernet kablosu ile yerel ağ bağlantısı sağlanmıştır. Yer 

istasyonundan çıkacak olan veriler önce kablo üzerinden aktarılabilecek türe 

dönüştürülür. Karşıya ulaşan veri tekrar python sunucusunda kullanılmak üzere anlamlı 

hale getirilir. Yapılması istenen işlem gerçekleştirilir. Bu işlem eğer robot kontrolü ile 

ilgiliyse, gelen veriler STM e, yani motorları kontrol eden işlem birimine iletilir. 

Robot üzerinde bulunan USB kameraya bağlanmak için tek yapılması gereken, kamera 

sekmesindeki “Kamera Aç” butonuna basılmasıdır. Butona basıldığı anda robotun 

görüş açısı aynen görülebilmektedir. 

Joystickten okunan bilgiler görsel bir şekilde gösterilmektedir. Bu da kullanıcının 

ekrana odaklanmasını kolaylaştırır. 

“Acil Durum” butonuna basıldığında robota kapatma komutu gönderilir. Bu komutu 

alan robot, tüm işlemlerini güvenli bir şekilde durdurur ve iletişim kesilir.  

Yer istasyonu programında bir de klavye ile kontrol bulunmaktadır. Joystick ile 

yaşanabilecek her türlü sıkıntıda alternatif olması için kodlanmıştır. Joystick bağlı iken 

klavye kontrolü devre dışı bırakılır. 

Şekil 4.4.4 Yer istasyonunda bağlantı ekranı görüntüsü 



 

37 

Yer istasyonundan robota, gerektiği durumlarda el ile yazılan komutlar da 

gönderilebilmektedir. Geliştirme aşamasında gerekli olan bu işleme program 

tamamlandığında muhtemelen gerek kalmayacaktır. 

5. GÜVENLİK 

Aracın güvenliğini sağlamak için belli başlı önlemler aldık. 

 Birincisi ve en önemlisi aracın içine su sızmasını önlemektir. Bunun için aracın elektronik 

kutusunun kapağında 2 ayrı o-ring kullanılacaktır. 

 Herhangi bir sızıntı olması durumunda elektronik kutusu içindeki sızıntı sensörü 

mikrodenetleyiciye veri yollayıp, kesme fonksiyonu ile acil durum moduna geçer. 

 Ortam sıcaklığının çok artması durumunda sıcaklık sensörü mikrodenetleyiciye aşamalı uyarı 

gönderip, gerektiğinde kesme ile acil durum moduna geçirir. 

 Bir diğer acil durum tetikleyicisi ise yer istasyonunda acil durum butonudur. Araçta herhangi 

bir istisnai durum olduğu zaman kullanıcı tarafından etkinleştirilebilir. 

 Acil durum butonu aracın dikey eksendeki motorlarını tam güç ile çalıştırıp bir an önce yüzeye 

çıkmasını sağlar. Aynı şekilde güç kartına koymayı planlamakta olduğumuz sigortayı pasif hale 

getirecektir. 

 Kabloların araçla bağlantı noktalarında olası kaçak durumu için epoksi ile yalıtım yapılması 

planlanmaktadır. 

 Kabloların elektronik kutusuna girdiği deliklerde yine epoksi ile kaplanacaktır. 

 Kullanılan kodların tamamı takım tarafından yazılmıştır, herhangi bir kod kopyalanmamıştır bu 

nedenle kod kaynaklı bir arıza gerçekleştiğinde müdahale daha etkin olacaktır. Müdahale 

kolaylığı için kodlarda kullanılan sayısal veriler kolay erişilebilen değişkenlere atanmıştır. 

 Açıkta bulunacak olan motorlara su kaçma ihtimaline karşı motorların su geçirgen kesimleri 

epoksi ile kaplanmıştır ve test edilmiştir. 

 İticilerin performansını arttırmak ve güvenliği sağlamak için pervanelern etrafına nozül 

yapılmıştır. 

6. TEST 

6.1. Sistem İletişim Testi 

Senaryo: Bu test senaryosunda, yer istasyonu bilgisayarı Raspberry Pi’ye 30m Ethernet 

kablosu ile bağlanır. Raspberry Pi’ye kamera USB ile, mikrokontrolcü ise UART birimi ile 

bağlanır. Bu testte görüntü ve veri iletişiminin 

eş zamanlı ve başarılı bir şekilde 

gerçekleşmesi amaçlanmıştır.   

 

Sonuç: Yukarıda bahsedilen test senaryosu 

uygulandığında, görüntü bilgisi ve kontrol 

verileri başarılı bir şekilde eş zamanlı olarak 

aktarılmıştır. 

 

6.2. Motor Su Geçirmezlik Testi 

Senaryo: Epoksi ile kaplanan fırçasız motorlar suya daldırılır. Herhangi bir kısa devre olup 

olmadığı kontrol edilir. ESC ile kalibrasyonu yapılır. Ardından, motorlar su içerisinde 

çalıştırılır. 

Sonuç: Bahsedilen tüm basamaklar uygulanmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. 

Şekil 6.1.1. Sistem İletişim Testi 
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6.3. İtici İtiş Gücü Testi 

Senaryo: Motorların nozül, 

pervane ve motor tutucu 

parçalarla montajı yapılarak 

iticiler oluşturulur. İticilerin su 

altındaki itiş gücünü 

gözlemlemek için yapılan 

kaldıraç sistemine iticiler 

bağlanır. Daha sonrasında, iticiler 

su altında çalıştırılarak kaldıracın 

diğer ucundaki ölçüm aleti ile 

motorların itiş gücü test edilir. 

 

 

Sonuç: Ortam gereği iticiler en 

fazla %20 güç ile çalıştırılmış ve 

1.5kglık bir itiş gücü ölçülmüştür. 

İtiş gücü tasarım aşamasında 

beklenenden çok daha iyidir. 

Sonuç olarak, test başarı ile 

gerçekleşmiş ve iticiler hakkında doğru bilgi vermiştir. 

 

 

 

7. TECRÜBE 

İletişim hızının yetersizliği nedeniyle RS485 Seri İletişim cihazının kullanılan kamera ile 

iletişim kurmadığı test edilip gözlemlenmiştir. 

Baud Rate uyuşmazlığı ve ortak olmayan topraklama nedeniyle Raspberry Pi ile STM32-Nucleo 

cihazları arasında iletişim olmayacağı gözlemlenmiştir. 

Şekil 6.3.2. Test için tasarlanan parçalar ve test düzeneği 

Şekil 6.3.1 Test Ekipmanları 
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Kullanılan kodların tamamı takım tarafından yazılmıştır ve takım üyeleri farklı program ve 

programlama dillerinde kod yazmayı tecrübe etmiştir. 

Üç boyutlu yazıcı için parça tasarlayıp bastırmak tecrübe edilmiştir. 

Takım üyeleri kullanılan mikrokontrolcü, mini bilgisayar, elektrikli motor ve ESC , TTL 

dönüştürücü, sensörler gibi cihazların birbirine uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak için 

program arayüzlerini kullanmayı ve programlamayı tecrübe etmiştir. 

Ayrıca, su altında çalışan bir insansız aracın ihtiyaç duyduğu güvenlik önlemlerini dikkatlice 

takip edip uygulamayı tecrübe edilmiştir. 

Raporlar hazırlanırken şablon, flowchart, block diagram çizmeyi ve bir projeyi bilimsel şekilde 

raporlandırmayı tecrübe edilmiştir. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

 

Tablo 2 Zaman Bütçe Risk Planlaması 

İş tanımı Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Güç dağıtım devresi tasarımı 
 

X X     

Mikrodenetleyici shield tasarımı  X X     

Işıklandırma ürün seçimi  X      

Işıklandırma için sürücü seçimi ya da tasarımı   X     

Işıklandırmayı suya dayanıklılığının 

sağlanması 
   X    

Rs-485 usb dönüştürücü araştırması ve testi  X X     

Su geçirmez konnektör seçimi  X      

Kablo konnektör bağlantılarının test edilmesi    X    

Robotik kol tasarımı X X      

Araç çalışma algoritması X X X     

Mikrodenetleyici seçimi 

(9pwm+,2adc+,2gpio+usart...) 
X       

Mikrodenetleyici basit çıkış testleri X X      

Algoritmanın mikrodenetleyicide kodlanması X X X X    

Mikrodenetleyici ön testi   X X    

Otonom programın algoritma tasarımı X X X     

Otonom programın yazılımı X X X X    

Otonom programın basit testleri ve programın 

geliştirilmesi 
   X X X X 



 

40 

Araç çalışma algoritması X X X     

Oyun kumandasından veri okunması X       

Verilerin araç hareket algoritmasına uygun 

işlenmesi 
 X      

İşlenen verilerin usb portundan çıkışı   X     

Araçtan alınan videonun ekrana yansıtılması  X X     

GUI oluşturulması  X X X    

Sensör değerlerinin işlenmesi ve ekrana 

verilmesi 
   X X   

Acil durum butonu ve butonun araca 

göndereceği kodun belirlenmesi 
 X      

İtici pervane ve nozül´ın solidworks ile çizimi X       

Birden fazla pervane modeli çizilmesi X       

Pervane ve nozülların üç boyutlu baskısı, 

testleri 
 X X X    

Bu çizilen modellerin simülasyon ve testlerde 

en yüksek performanslı pervanenin seçimi 
   X    

Mikrokontrolcüler ve arayüzler arası veri 

iletimi 
    X   

Motorların epoksi ile kaplanması ve su içinde 

denenmesi 
    X   

Elektronik kutusu, kutudan kablo çıkışlarının 

izolasyonu 
  X X    

Araçtaki her türlü suya dayanıklılık 

geliştirmeleri 
    X X  

Şasi tasarımı X X X X X   

Şasinin yapılacağı maddenin seçimi  X      

Şasinin üretim şekli belirlenmesi(cnc,3d print)  X      

Şasi parçalarının cnc ile işlenmesi     X   

Malzemelerin temini    X    

Aracın birleştirilmesi     X   

Aracın dalış testinin yapılması      X X 

Kritik tasarım raporunun hazırlanması    X X   
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8.2. Bütçe Planlaması 

Malzeme Miktar/Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat Kesin/Tahmini 

Emax XA2210 Topluluk Tarafından Temin Edildi 

Emax Blheli Series 30a Esc Topluluk Tarafından Temin Edildi 

Elp Usb Webcam Topluluk Tarafından Temin Edildi 

3D Yazıcı Malzeme Ücreti Topluluk Tarafından Temin Edildi 

Polietilen 10mm Plaka 5,175kg 19,46₺ 100,71₺ Kesin 

Polietilen 15mm Plaka 3,775kg 20,48₺ 77,31₺ Kesin 

Cat6 Kablo  Topluluk Tarafından Temin Edildi 

Stm32f446re Nucleo Topluluk Tarafından Temin Edildi 

Logitech F310 Kumanda Topluluk Tarafından Temin Edildi 

4 Adet O-Ring 4 adet 8₺ 32₺ Tahmini 

3 Eksen Gyro 1 adet 30₺ 30₺ Kesin 

3 Eksen İvmeölçer 1 adet 30₺ 30₺ Kesin 

Epoxy Resin 1 adet 34₺ 34₺ Kesin 

Devre Kartları Malzeme --- --- 50₺ Tahmini 

3s 5000mAh Batarya Topluluk Tarafından Temin Edildi 

Toplam   354.02₺  

 

 

8.3. Risk Planlaması 

Risk planlaması yapılırken en önemli hususlardan birinin bütçe olduğu göz önüne 

alındı. Bütçe ile ilgili riskler; 

 Arıza yapan cihazların tümünün yedeğinin olmaması, 

 Tasarım aşamasında hatalı tasarımların robotun birleştirme ve deneme aşamalarında 

sorun çıkarması, yeniden tasarlanması ve üretilmesi olarak belirlenmiştir. 

Bu risklere karşı;  

 Tasarımların çok dikkatli olarak gözden geçirilmesi ve imkân varsa simülasyonları 

yapılması, 

 Maliyetin topluluk ve takım tarafından temin edilmesi planlanmıştır. 

Diğer önemli husus ise zaman ile ilgili risklerdir, bunlar da; 

 Raporlar hazırlanırken takım üyelerinin yoğun programlarından ötürü aksaklıklar 

yaşanması, 

 Robotun birleştirme aşamasında aksaklıklardan dolayı deneme aşamasının 

gecikmesi, 

 Arıza durumunda tasarım, üretim, montaj ve test aşamalarının yeniden yapılması 

olarak belirlenmiştir. 

Bu risklere karşı; 
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 Üretim ve tasarım süreçlerinin zaman planlaması yapılırken olağan takvim 

süreçlerinin öne çekilmesi, 

 İş bölümünün takvim sürecine uygun şekilde planlanması ve haftalık olarak kontrol 

edilmesi, 

 Tüm tasarımların zaman darlığı ve bütçe yetersizliği göz önünde bulundurularak 

yapılması planlanmıştır. 

9. ÖZGÜNLÜK 

 Kullanılan kodların tamamı takım tarafından yazılmıştır, bu robota özel olarak takım 

tarafından yazılmıştır. 

 Robotun tasarımı bu proje için özel ve herhangi bir destek alınmadan takım tarafından 

hazırlanmıştır. 

 Mekanik parçalar hazır bir şekilde temin edilmemiştir; üç boyutlu yazıcı üzerinden takım 

tarafından tasarlanmış, çizilmiş ve bastırılmıştır. Bu nedenle robotun dış görüntüsü robota 

özgündür. 

 Yer istasyonu programı hazır olarak alınmamış veya indirilmemiştir; bu proje için özel 

olarak takım tarafından yazılmıştır.  

 Cihazın hareket kabiliyeti çok yüksek ve esnektir. İleri, geri, sağa, sola hareket edebilir; 

dikey bir şekilde yükselebilir ve alçalabilir; kendi eksen etrafına sağa ve sola dönebilir. 

Hareket halinde olması ani bir şekilde gerçekleşmez, joystick'den verilen gaz hassasiyeti ile 

doğru orantılı gerçekleşir. 
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