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1.RAPOR ÖZETİ  

Okullarımızın tatile girmesi, bizleri takım halinde çalışıp, aracımızı oluşturmamız 

konusunda olumlu bir gelişme oldu. Hemen takım bir araya gelerek tatilde hangi dönemlerde, 

kimlerin burada olup, çalışmaya katılabileceği ile ilgili liste oluşturduk. Bu listeye göre 

çalışma planı oluşturduk. Teknofest’in yayınladığı takvim paralelinde rapor ve testlerin 

zamanında gerçekleştirilebilmesi için gerekli planlamaları yaptık. Malzeme alımı, 

imalathanede üretimi gibi aşamalarda mümkün olduğunca beraber gittik, öğrenciler iş 

ortamını, üretim ortamını ve aşamaları, farklı makine ve malzemelere aşinalık kazanarak 

ileriki dönemlerde gerektiğinde bunları kullanmaları yönünde farkındalık oluşturmaya 

çalıştık. İşçi, işveren ile diyaloğa sokarak empati kurabilmeleri yönünde kazanımda 

bulunmalarına çalıştık. 

   

 

2.TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri  

M.Serkan PELEN (Danışman-Matematik Öğretmeni): ADANA BİLİM VE SANAT 

MERKEZİ 

Aykut Altuntop: ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 11. Sınıf 

Mehmet Büyük: ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 9. Sınıf 

Furkan Aktaş: ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 9. Sınıf 

Muhammed Emre Okuducu: ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 9. Sınıf 

Neriman Elif Akkoç: ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 9. Sınıf 

Gözde Naz Yılmaz: ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 9. Sınıf 

Zeynep Sude Keskin: ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 10. Sınıf 

Öykü Özsoy: ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 10. Sınıf 

Sudenaz Sofuoğlu: ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 8. Sınıf 

Şevket Özgür YILMAZ: ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ 8. Sınıf 

 

 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Rapor Hazırlama: Aykut Altuntop, Zeynep Sude Keskin 

Tasarım: Furkan Aktaş, Neriman Elif Akkoç, Şevket Özgür Yılmaz 

Yazılım: Mehmet Büyük, Gözde Naz Yılmaz 

Malzeme Temini: Aykut Altuntop, Mehmet Büyük, Muhammed Emre Okuducu,  

Montaj: Muhammed Emre Okuducu, Sudenaz Sofuoğlu, Öykü Özsoy, Zeynep Sude Keskin 

Testler:  

1.Su Geçirmezlik/yüzerlik/suda hareket testleri: Muhammed Emre Okuducu, Aykut Altuntop, 

Şevket Özgür Yılmaz 2.Elektronik ve Yazılım Testleri: Mehmet Büyük, Gözde Naz Yılmaz 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporundan sonra yapılan değişiklikler ve nedenleri aşağıda sıralanmıştır. 

-Araç gövde tasarımında değişiklik yapıldı.  

Nedeni: Üst 4 motorun aşağı doğru su itmesi sırasında gövdenin üst düzleminin itmeye engel 

olması. 

-Kumanda kolunda değişiklik yapıldı.  

Nedeni: Daha önce kullanılması planlanan Sony PlayStation joystickleri ile yapılan testlerde 

yanılmalar tespit edildi. Joystickteki bir arızadan olabileceği gibi genel bir uyumsuzluktan da 

kaynaklanabilir, ancak riske girmemek açısından değiştirildi. Bunun yerine Arduino standart 

joysticklerden bir adet ve onun yanına 4 büyük buton+2 küçük buton ve 1 joystickten oluşan 

fundoino joystick shield kullanılması kararlaştırıldı. 

-Robotik kola henüz karar vermemiştik. Ancak yaptığımız araştırmalarda “su geçirmeyen 

servo motor” varlığını öğrenince servo motorun kolda olduğu bir tasarım belirledik.  

-Bütçemiz öncekine göre 182.75 TL arttı. 

4. ARAÇ TASARIMI  

4.1. Sistem Tasarımı 

Görsel 1:Aracın tasarımını içeren blok şema 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

Görsel 2:ÖTR aşamasında tasarladığımız, ancak vaz geçtiğimiz tasarımımız. 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

İlk modelimizde gözden kaçırdığımız noktanın “pervane tarafından itilen havanın üst 

yüzeye çarparak hareketi engellemesi” olduğunu fark ettik. Fizik kurallarına göre “aracın 

yukarı ve aşağı hareket edebilmesi için pervane tarafından itilen havanın engelle 

karşılaşmadan araçtan uzaklaşması “gerekiyor. İlk modelimizde üst tablanın bu itmeye engel 

olduğunu fark ettiğimizden, tasarımımızı Görsel.4’deki gibi yapmaya karar verdik. 

Yaptığımız bir değişiklik de mekanik kol oldu. Servo motor ile hareket edebilen kol 

tasarımımız, Görsel.5’de görülmektedir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3:. Yeni tasarımımızın iskeletinin bazı parçaları monte edilmiş hali. 
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Görsel 4: Takım olarak tasarladığımız aracımızın bitmiş halinin CAD görüntüsü. 

Görsel 5: Servo motor ile çalışan robotik kolumuz 

 

4.2.2. Malzemeler  

 (Aşağıdaki malzemelerin bazılarını zaten temin ettik/satın aldık/ürettik, bazılarını ise henüz 

temin etmedik. Bu yüzden cümlelerde farklı zaman yapıları kullandık) 

Aracımızın gövdesini 4 mm kalınlığında şeffaf pleksiglas malzemeden ürettik. Aracın 

tasarımına ait çizime uygun olarak CNC makinede parçalarını kestirdik. Bir tasarım-montaj 

sırası oluşturduk. Montajı alttan üste, içten dışa doğru yaptık.   

Kontrol Kartı: Arduino Mega. Ucuz, pek çok sensör ve parçayla uyumlu, ihtiyaç duyulan 

kodlara kolayca ulaşılabildiği ve açık kaynak kodlu olduğu için tercih ettik. 

 

Voltaj dönüştürücüsü: Bize verilen 48 voltu 12 volta dönüştüren adaptör. PDB (güç dağıtım 

kartımız)’nin giriş voltajı 12 volt olduğu için araç içine voltaj düşürücü yerleştirdik.  

 

Power Disturbution Board: PDB, kendine gelen 12 Voltu, motorların ihtiyacı olan 12 Volt, 

motor sürücü kartlarının ve diğer elemanların ihtiyacı olan voltajda (bazıları 5 volt) elektriği 

vermesi için kullandık. 
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Motor sürücü kartı:30 Ampere dayanıklı ve fiyatı uygun bulduğumuz için seçtik. 

 

Bilge 1100 GPH su pompası motoru: Bu motorların sudan etkilenmemesi ve dünya çapında 

rov araçlarda kullanılması bizi bu motorları almaya yöneltti. 

Kamera: Logitech kamera (kablomuz 25 metre uzunluğunda olacağından görüntü aktarımında 

problem yaşamamız durumunda daha düşük çözünürlükte kamera kullanacağız. 

 

Güç kablosu:25 metre çok kanallı esnek kablo. 

 

Veri kablosu: Joystickten robota veri taşımak ve robotun güç dağıtım ünitesinden de joysticke 

güç taşımak için CAT6 kablo kullanılacaktır. 

 

Joystick: Bir adet Arduino standart joysticki ve yanına da Fundoino joystick shields 

kullanacağız.  

 

USB kablosu:25 metre (sinyal yükselticili) 

 

Sigorta:15 Amper değerinde bıçaklı oto sigorta 

 

Acil durum butonu:15 Ampere dayanıklı standart acil durum butonu kullanılacaktır. 

 

Bilgisayar: Dizüstü bilgisayar (görüntü almak amacıyla kullanılacaktır). 

 

Pervane:3B yazıcıdan çıkarıldı. 

 

Mekanik Kol: 3B yazıcıdan çıkarıldı, sağlamlaştırmak amacıyla şeffaf epoksi ile sıvanacaktır. 

 

Ağırlıklar: Araç bittikten sonra dengede kalabilmesi için gerekirse kullanılacak ağırlık miktarı 

denenerek bulunacaktır. Bu amaçla demir malzeme kullanılacaktır. 

 

Deniz Makarnası: Araç bittikten sonra kabloların suda askıda kalabilmesi için kullanılacaktır, 

miktarı denenerek bulunacaktır. 

 

Epoksi Yapıştırıcı: Pleksiglasın ek yerlerinde su yalıtımı amaçlı kullanılacaktır. Normalde 

pleksiglas parçaları birbirine tutturmak için kendi özel yapışkanından kullanacağız. Ancak 

sağlamlık ve sızdırmazlık açısından epoksi yapıştırıcıyı ilaveten kullanacağız. 

 

Akvaryum Silikonu: Kabloların gövdeye girdiği yerlerde hem esnek hem de sızdırmazlık 

istendiğinden buralarda akvaryum silikonu kullanılacaktır. 

 

Elastik İzolasyon Malzemesi (Sıvı Çekomastik): İstenildiğinde açılıp kapatılması gereken arka 

kısımda vida ve somun ile birleştirilen iki parçanın arasına su geçirmemesi amacıyla 

sürülecek, kuruduktan sonra iki yüzey arasına dağılmış halde lastik conta görevi görmesi 

sağlanacaktır. 
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Vida ve somun: M8 altıgen başlı vidalar ve somunlar arka kapakların herhangi bir arıza ve 

gerekli bir durumda kolayca açılmasını sağlayan arkadaki kapakları birleştirmede 

kullanılacaktır. 

 

Plastik kelepçe: Kabloların organizasyonunda kullanılacaktır. 

 

Şeffaf pleksiglas: Gövdeyi bu malzemeden, CNC makinede kestirip, kendi özel yapıştırıcısı 

ile yapıştırdık. Bu malzeme ve yöntemi seçmemizin temel nedeni çok kolay üretim yapmayı 

hedeflememiz. Daha yuvarlak modeller kalıp oluşturmamızı gerektiriyor. İçinin şeffaf 

olmasını bir avantaj olarak görüyoruz.  

 

XT 60 konnektör: Bize verilen elektriği bu konnektör ile araç içine dağıtacağız. 

4.2.3.Üretim Yöntemleri 

Solidworks programı ile aracımızın çizimini yaptık. CNC makinede tasarladığımız çizimi 

şeffaf pleksiglas malzemeden kestirip kendi özel yapıştırıcısı ile yapıştırdık. Öncelikle alt 

tablaya yan yüzeylerin tamamını monte ederek, üst tablayı en sona (iç elektrik-elektronik 

aksamın montajından sonraya) bıraktık (Görsel.6). 

 

Görsel 6: Aracımızın iskeleti. 

Alt tabla ve yan duvarları monte ederken içten su yalıtımı hemen yapıp yapmama konusunda 

kararsızlık yaşadık. Hemen epoksi sürüp sağlamlaştırırsak, sonradan değişiklik gerektiğinde 

sökme sırasında parça kırılacaktır. Bundan dolayı “en son aşamada tüm aracın ek yerlerini 

dıştan epoksi ile izolasyon yapmayı” uygun bulduk. 

Buraya kadar olan kısmı böylece bırakıp elektrik -elektronik kısmın montajına yöneldik 

(Görsel.7). Bir pleksiglas parçayı montaj zemini olarak belirleyip üzerine Arduino kontrol 

kartımızı, motor sürücü kartlarımızı, güç dağıtım kartımızı (PDB) yerleştirip, vida ile her bir 

parçayı sabitledik, kablolama işlemlerini yaptık. İlk etapta kablolamayı lehim ile yapmaya 

başladık ancak gerek lehim konusunda eğitimli olamadığımızdan kalitesiz lehim yapmamız ve 

gerekse tak-çıkar jumper kablolarla yaptığımız bağlantılarda kolayca istediğimiz değişiklikleri 

yapabilmemizden dolayı lehimleri söktük, bilişim öğretmenimize kalıntıları alkolle 

temizlettik, sonrasında kendimiz jumper kablolarla bağlantıları yeniden yaptık. Ancak jumper 

kabloların kolay ayrılmasından dolayı tüm bağlantı yerlerini sıcak silikon ile sağlamlaştırdık. 

Voltaj düşürücü regülatörü henüz takmayıp, yarışmaya gidersek takacağız. Testleri yaparken 

elimizde 48 volt olmadığından ihtiyacımız olan elektriği direk LED trafosundan alacağız. 

Motor sürücüler ile motorlar arasındaki kabloları klemens ile birbirine bağladık (testlerde 

farklı motorlar denemeyi kolaylaştırması ve bozulması durumunda lehim sökme-yapma 
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derdinin olmaması için tercih ettik. Ayrıca lehim sökmelerden dolayı motor sürücü 

kartlarımızın ikisinin montaj deliği tahrip oldu, kartlar kullanılamaz hale geldi).  

 

Görsel 7: Elektrik-elektronik parçaların montajı ve motor kablolarının klemensle birleştirilmesi. 

 

6 Motorun doğru bağlanıp bağlanmadığını ve 

kodlarımızın doğru çalışıp çalışmadığını bu aşamada test ettik 

(testler kısmında detaylı anlatılacaktır).  

Bu aşamayı geçtikten sonra kamerayı yerleştirdik. 

Kamerayı aracın ön kısmına sıcak silikon ile sabitleyip hem 

kamerayı beslemek hem de görüntü alabilmek için USB kablo ile 

direk bilgisayarımızın USB girişine bağladık. Mesafe uzun 

olduğundan araya sinyal yükseltici ekledik ve çevresini makaron 

ile kaplayarak su geçirmez hale getirdik (Görsel.8).  

Görsel 8: Kamera için USB kablo. 

Robotik elin modeline karar verdikten sonra parçalarını 3B yazıcıdan çıkarıp, sağlamlık 

vermek için epoksi ile bir kat kapladık. Eli açmak-kapamak için “su geçirmez” servo motor 

kullanacağız.  

Görsel 9: Robotik kolumuz ve su geçirmez servo motor. 

Servo motorun konulacağı yer Görsel.9’da görülmektedir. Bu 

eli alüminyum profil ile gövdeye sabitleyeceğiz. Montajı, ilk 

etapta akvaryum silikonuyla Görsel.3’te gösterilen yere 

yapacağız, herhangi bir aksaklık veya amacımızı 

gerçekleştirecek yerde olmadığını görüp yerini değiştirmeye 

karar verirsek epoksi yapıştırıcı ile nihai sağlam bir 

yapıştırma yapacağız. 
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 Her motorun 2, servo motorun 3 adet kablosunu gövdenin yan taraflarına, her birinin 

kablolarını kendi hizalarına, kablodan biraz dar delikler açarak, su geçirmez bölüme geçirip 

elektronik karta montajını yapacağız. Bu girişleri epoksi ile su geçirmez yapacağız. Aracın 

arkasında yer alacak “48 Volt güç kablosu+USB kablo+CAN BUS kablolarını da yumuşak 

esnek DYSON çekomastik eşdeğeri malzeme ile su geçirmez hale getireceğiz. 
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4.2.4.Fiziksel Özellikler 

Görsel 10: Aracımızın ölçülü CAD tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 11: Su altı aracımızın 3B görünümü  

 Kütle Bilgileri: Aracımızın tüm parçalarını satın almadığımız ve monte etmediğimiz için 

tahmini kütlesinin 4.5 KG olacağını söyleyebiliriz. 25 metre uzunluğunda kablosunun da 3 

KG geleceğini tahmin etmekteyiz. 
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Hacim Bilgileri: Sadece aracın gövde kısmının tüm hacmi (tüm hacmin kapalı olduğu 

varsayılırsa) 43316 cm3’tür. Ancak sadece ortadaki elektronik malzemelerin olduğu bölme 

50X10X7=3500 cm3’tür ve Görsel.10’dagörülmektedir. 

Yüzerliği: Henüz yüzerlik ile ilgili test yapmadık. Ancak 50X10X7=3500 cm3’lük kapalı 

alandan dolayı tahminen aracın su içinde yüzer (askıda) kalabilmesi için 3Kg ile 6 Kg arası 

ağırlık eklemek gerekecektir. Ayrıca kabloların da aynı şekilde askıda kalması için normalde 

kablolar battığı için kabloya belli aralıklarla deniz makarnası bağlamak gerekecektir. Bunların 

sayısını, büyüklüğünü ve hangi sıklıkta kabloya ekleyeceğimizi testler ile tespit edeceğiz. 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.Elektronik Tasarım Süreci 

 

Görsel 12: Elektrik-elektronik parçaların montajı. 

Kullanılacak malzemeler: 

MCP2515 Modülü: MCP2515 Can Bus Modülü, Arduino'nuzla herhangi bir CANBUS 

cihazını SPI protokolü ile kontrol etmek için kullanılır. Modül MCP2515 kutu 

denetleyicisi ve TJA1050 içerir. Kullanacağımız tüm joysticklerin ve butonların 

kablolarını su aracındaki Arduino ’ya iletmek yerine bu Can Bus modülünden birini 

alıcı, diğerini verici olarak kullanmak şartıyla iki can bus arasındaki Tx ve Rx 

bağlantılarıyla yani sadece iki kabloyla kargaşayı gidermiş olacağız.  

 

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

takacağımız servo motor ile kolu kapatıp açabileceğiz. Bu servo motoru su geçirmez 

olduğu için tercih ettik. 

Arduino MEGA 2560: Ticari bilgisayar olarak bu modeli tercih ettik. Pinlerle kolayca 

bağlanması, açık kaynak kodlu olması, çok yaygın kullanıldığından kod bulmada kolaylık 

sağlaması, pek çok firmanın uyumlu sesörler üretmesi tercih nedenlerimizden sadece birkaçı. 
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Arduino Joystick Shield: ÖTR’de Sony 

PS2 joysticki kullanmayı tasarlamıştık 

ama çok stabil çalışmamasından dolayı 

bu joysticki can bus yardımıyla 

kullanmaya karar verdik. İlk etapta sağda 

görülen tekli joysticklerden kullanmayı 

düşünsek de farklı manevralar için iki 

joystickin yetmemesi ve ileri, geri, sağ, sol hareketlerinde joystick yerine butonun daha 

avantajlı olması (örneğin ileri gitmek için çubuğu ileri ittiğimizde 450 açıyla eğildiğinde hem 

ileri hem de sağa dönüş istemleri karta gönderiliyordu, dolayısıyla bir motora hem ileri 

gitmek için dön emri verilirken diğer temastan da DUR komutu iletiliyor ve motorun durması 

emri iletiliyordu, bu da motoru kararsız hale getiriyordu) ve bunun da butonlarının 

olmasından dolayı tercih ettik. Ayrıca bir adet tekli joystick de ilaveten kullanacağız.  

DC voltaj regülatörü: 48 volt olan gerilimi güç dağıtım kartına iletmek üzere 12 volt DC’ye 

çevirecek regülatörü  

PDB (power disturbution board): Motorlarımız ve Arduino 

kartımız 12 volt, motor sürücülerimiz 5 volt ile çalışmakta, ayrıca 

joysticke 3.3 volt ve 5 volt gerekmektedir. Regülatörümüzün 12 volta 

düşürdüğü gerilimi PDB yukarıda sayılan yerlere gerekli gerilimi 

dağıtmak üzere su altı aracının su geçirmez orta bölmesine 

yerleştirilecektir. 

 

Motorlar:Bilge 1100 GPH 12 volt su pompası motoru kullanacağız. 

Bu motorları tercih nedenimiz:zaten su pompası motoru olduğundan su 

yalıtımı yapmaya gerek olmamasıdır.  

Motor Sürücü Kartları: Bilge marka su pompası motorlarımız 6 Ampere 

kadar akım çekebilmektedir. Bu motor için kullanacağımız motor sürücü 

kartı VNH2SP30 30A olacaktır. 

 

Aracın orta bölgesindeki 10X7X50 

cm ebatlarındaki bölmeyi su 

sızdırmaz yapacağız. Malzemeleri ise 

plastik bir levha üzerine monte 

ettikten sonra aracın arka kısmından 

vidalarla açılıp-kapanabilen kısımdan 

iterek araç içindeki bu bölmeye 

yerleştireceğiz. Arka kapakta 

yalnızca kabloların sığacağı çapta bir 

delik var. Bu deliğe kablolar 

yerleştirildikten sonra araya su 

geçirmez elastik malzeme yerleştirilerek bu delik epoksi ile su geçirmeyecek şekilde 

kapatılacaktır.  

Bu su geçirmez bölgede gelen akım önce regülatöre ulaşacak, burada voltaj 48’den 12 volta 

düşürülerek PDB’ye bağlanacak. Buradan Arduino ’yu beslemek üzere 12 volt gönderecek. 

Motor sürücü kartlarına ise hem 12 volt hem de 5 volt gönderiyoruz. 5 volt sürücünün 
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işlemcisinin çalışması için 12 volt ise sürücünün motorlara iletmesi (dönmesi) için gereklidir. 

dağılırken motor sürücü kartlarına 5 Motor sürücülere gelen 12 volt motorlara gönderilecek.  

4.3.2.Algoritma Tasarım Süreci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 13: Akış diyagramı 
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4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci 

1. Kamera bağlantısı için Logitech firmasının kendi yazılımını kullanacağız (Logitech 

Capture) ve USB kablo ile bilgisayara direk havuzdaki görüntüleri bilgisayar ekranına 

aktaracağız. 

2. Kodlarımızı Açık kaynaklı Arduino programı (IDE) ile hazırlayacağız.  

İlk etapta yalnızca joystick kolu Arduino’ya bağlayıp sadece 6 motoru “suya bat, çık, sola dön, 

sağa dön, ileri git, geri git” komutlarından her biri için öncelikle tek tek kodları yükleyip test 

edeceğiz, ardından bu kodların tamamını bir araya toplayıp bir kez de toplu olarak motorların 

doğru çalıştığını test edeceğiz.   

3. Robotik kolu da joystick yardımıyla sadece kol ile kodları yükleyerek test edeceğiz. 

Bu aşamada da yine Arduino kart kullanacağımızdan Arduino programı (IDE) 

kullanacağız.  

4. Son aşamada kodları birleştirip tek kod haline getireceğiz. 

5. Solidworks şirketiyle sponsorluk yazışmalarından sonra bir yıllık ücretsiz öğrenci 

sürümünü edinip aracımızın çizimini bu programla yaptık. 

Görsel 144: Joystick düğme adları, sayısal değerler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 15: Yukarıdaki joystickin araca yaptırdığı manevraları gösteren görsel 
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Joystick yardımıyla araca yaptıracağımız manevralar: 

-Sarı A düğmesine basıldığında 3 ve 4 nolu motorlar saat yününde dönerek aracı ileri hareket 

ettirir. 

-Sarı C düğmesine basıldığında 3 ve 4 nolu motorlar saatin TERSİ yününde dönerek aracı geri 

hareket ettirir. 

-Mavi D düğmesine basıldığında 3 nolu motor dururken, 4 nolu motor saat yününde dönerek 

aracı sola döndürür (3 ile gösterilen yöne). 

-Mavi B düğmesine basıldığında 4 nolu motor dururken, 3 nolu motor saat yününde dönerek 

aracı sağa döndürür(4 ile gösterilen yöne). 

Soldaki joystick tuşu +X yönüne itildiğinde:1 ve 2 geri çalışırken 5 ve 6 ileri çalışarak aracı 5 

yönünde burnunu aşağı eğer. 

Soldaki joystick tuşu -X yönüne itildiğinde: 5 ve 6 geri çalışırken 1 ve 2 ileri çalışarak aracı 6 

yönünde burnunu yukarı eğer. 

Soldaki joystick tuşu +Y yönüne itildiğinde: 1 ve 5 geri çalışırken 2 ve 6 ileri çalışarak aracı 1 

yönünde sola eğer. 

Soldaki joystick tuşu -Y yönüne itildiğinde: 2 ve 6 geri çalışırken 1 ve 5 ileri çalışarak aracı 2 

yönünde sağa eğer. 

E Butonuna basıldığında (basılı olduğu sürece) servo motorun kıskacı kapanır ve 

bırakıldığında, bırakıldığı yerde kalır. 

F Butonuna basıldığında (basılı olduğu sürece) servo motorun kıskacı açılır ve bırakıldığında, 

bırakıldığı yerde kalır. 

Sağdaki siyah tek joysticki +X yönünde ittiğimizde 1,2,5,6 motorları saat yönünde dönerek 

aracın suya batmasını sağlar. 

Sağdaki siyah tek joysticki -X yönünde ittiğimizde 1,2,5,6 motorları saat yönünde dönerek 

aracın suya batmasını sağlar. (karışıklık olmaması açısından Y pozisyonu kullanılmamıştır.) 

4.4.Dış Arayüzler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 16:Acil durum butonu  Görsel 17:Amper bıçak sigorta ve yuvası  
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Görsel .C ve Görsel J’de görülen sigorta setini Görsel.18’de görülene benzer ahşap bir kutuya 

monte etmeyi tasarlıyoruz. 

 

 

 

Görsel 18: Acil durum butonu ve sigortayı monte edeceğimiz kutu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 19: Bozuk PS2 joystick 

 

: Bozuk PS2 joystick Aldığımız fundoino joystick shield ve Arduino tekli joysticki bu joystickin 

üzerine monte edeceğiz.  

 

5.GÜVENLİK 

 

Görsel 20:Emniyet için bulundurduğumuz malzemelerden bazıları 
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-Keskin köşe ve yüzeyler zımpara ile köreltilecek.  

-Kablo uçları çıplak bırakılmayacak bantlanacak.  

-Elektrik güç kaynaklarının fark edilmesi için parlak veya fosforlu bir şeylerle kaplanacak.  

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

-Matkap türü aletlerle çalışırken yanımızda yetkili kişiler bulunacaktır.  

-Masa gibi ağır eşyalar tek başına taşınmayacak. 

-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. 

6.TEST 

-Yazılımın test edilmesi:  

Yapılan testler: 

Şu ana kadar yalnızca gelen malzemelerin sağlamlık/çalışma testlerini yaptık.  

-Aldığımız motorların ve motor kartlarının her birini ayrı ayrı motor sürücü kartlarına bağlayıp 

“durgun halden maksimum hıza ulaşana kadar hızlan, dur” kodunu yükleyip test ettik. 

-Kodlamayı yeni öğrenen öğrencilere “aslında eğitim amaçlı” her motor ve motor kartın, iki 

joysticki (kullanacaklarımızı değil, normal Arduinonun klasik tekli joysticklerini) Arduino’ya 

bağlayıp, bağladıkları pinleri not edip buna göre sol ve sağ joystickleri “ileri, geri, sağa, sola” 

hareket ettirdiklerinde araç motorlarından ilgili olanların (örneğin sağ joystick ileri itildiğinde 

3,4 nolu motorların saat yönünde dönmesini” doğru çalışıp çalışmadığını test etmelerini istedik. 

Bağlantılarını yapıp bu basit kodu yazıp test ettiler. İlk etaplarda bağlantı numaralarında sorun 

yaşadılar, ama sonunda 6 motor için tüm istenenleri yaptılar. 

 

7.TECRÜBE 

-Parçalar CNC makinesinden çıkarılıp montaj için sınıfımıza getirildiğinde, aceleyle 

montajına başladılar, parçaları birleştirirken keskin kenarlar bir öğrencinin kol iç kısmını 

çizdi. Uyarılmalarına rağmen ilk olarak yapmaları gereken zımparalama işlemine bu olay 

sonrasında hemen başladılar. 

-Bir motor sürücü kartımız yandığı için kodların denenmesi sırasında L298N motor sürücüyü 

idareten kullanıyorduk. Diğer motor sürücü kartları işlemcileri için ayrıca 5 volt enerjiye 

ihtiyaç duyarken L298N aldığı 12 voltu hem motorlara gönderiyordu, hem de işlemcisini 

çalıştıracak enerjiyi sağlıyordu. Yazdığımız kodları test ederken sadece tek bir motorun 

komutlara tepki verdiğini ancak tüm motor sürücü kartlarının ledlerinin yandığını gördük. 

Sudenaz motor kartlarına baktığında sadece l298N’e bağlı olanın çalıştığını, diğerlerinin 

çalışmadığını, hepsinin ortak noktasının 5 volt harici beslenme olduğunu ve bunu kontrol 

etmemizi söyledi, kontrol ettiğimizde gerçekten bunlara 5 volt gitmediğini, temassızlık 

olduğunu, ledlerinin yanmasının bizi kartların çalıştığı, kodlarda hata olduğu yönünde yanlış 

yönlendirdiğini deneyimledik. 

 -Kodları test ederken joystickleri hareket ettirmemize rağmen motorların tepki vermediğini 

gördük. Sudenaz “Arduino ve motorları farklı elektrik kaynağından beslediğimizden” GND 

yani (-) kutupları birleştirmeyi gözden kaçırdığımızı fark etti. 

-Arduino kartın diğer elemanlarla bağlantılarını lehimle yapmaya karar verdik ve lehimledik. 

Ancak gerek öğrencilerin lehim bilgisinin yetersiz olması, gerekse lehim makinemizin 

kalitesiz oluşu kartın az daha kullanılmaz hale gelmesine neden oluyordu. Bilişim 
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öğretmenimizin yardımıyla kart alkolle temizlendi, tüm lehimler kötü olduğu için söküldü ve 

hocamızın tavsiyesiyle TÜM TESTLER BİTENE VE ARACA NİHAİ HALİ VERİLENE 

KADAR jumper kablolarıyla bağlayıp sıcak silikonla sabitleme yöntemini uyguladık. 

-Güç dağıtım kartı ile motor sürücü kartları arasındaki güç kablolarını çok kalitesiz 

seçtiğimizden lehimlemede sorunlar yaşadık ve motor kartlarından ikisinin kullanılmaz hale 

gelmesine neden olduk. 

-Joysticklerin ileri itilmesi iki motorun da aynı yöne çalışıp aracı ilerletmesi yönünde, sola 

itilmesi halinde ise sol motorun geri, sağ motorun ileri itilmesi şeklinde kodlanmıştı. Tam 

ayarlanamayıp joystick 45o ara yöne itildiğinde, sol araca hem ileri gitmesi hem de sola 

dönmesi komutu gönderiliyor dolayısıyla sol motor hem İLERİ hem de GERİ çalışma 

komutları aynı anda verildiğinden kararsızlaşıyordu. Bu problemi fark ettikten sonra joysticki 

daha dikkatli kullanmamız ve ara yönlere doğru yöneltmeme yönünde dikkatli olmamız 

gerektiğini farkettik.  

- Motor ve motor karlarını test ederken sık karşılaştığımız bir hata da kodlamada yazım 

hataları: Bir motor grubunun hareket kodlarını yazdıklarında, sonraki grubun kodlarını 

öncekinden kopyalayıp-yapıştırma yöntemiyle yapıyorlar. Dolayısıyla pin numaralarını doğru 

yazmak zorlaşıyor, öncekinde hata yapmışsan bunda da aynı hatayı yapıştırdığından hatayı 

bulmak zor oluyor. 

- Aracımızın dış kasasını hassas bir şekilde elde etmemiz için iş yerlerinde CNC router 

makinelerde işlem yaptırmamız lazım fakat iş yerleri bu tür küçük işlerle uğraşmak 

istemiyorlar. Fakat CNC makinelerde kestirmek daha kolay oluyor. 

-(ancak 25 metre olan kablo boyundan dolayı kayıplar hesaplanarak, gerekirse düzenleme 

yapılacak).  

 

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması: 

Tablo.1Tablo 1: Zaman Çizelgesi. 
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Bütçe Planlaması: 

MALZEME ADI/CİNSİ 

BİRİM 

FİYATI 

(TL) 

ADEDİ 
TOPLAM 

TUTAR(TL) 

Bilge 1100 GPH su motoru (biri yedek) 66 7 462 

Arduino Mega 2560 kart 50 1 50 

Logitech Cam VX1000 98 1 98 

Joystick modülü 17.81 1 17.81 

Sigorta:15 Amper değerinde bıçaklı oto 

sigorta 
0.75 4 3 

Acil durum butonu:15 Ampere 

dayanıklı 
21.72 1 21.72 

Zaxe orijinal filamenti (Pervane ve 

robotik kol imal edilecek) 
167.47 2 334.94 

Motor sürücü kartı (biri yedek) 55 7 385 

 

Ağırlıklar 
10 1kg+1kg 20 

25 metre uzunluğunda kaliteli USB 

kablo 
95 2 190 

Su geçirmez servo motor 151 1 151 

100 Metre Çok Damarlı Montaj 

Kablosu 24awg 
25.67 1 

25.67 

 

 

Deniz Makarnası 6 1 6 

Epoxy Yapıştırıcı 25 4 adet (300ml) 100 

Akvaryum Silikonu 35 1 adet (300ml) 35 

Elastik İzolasyon Malzemesi 18 1 18 

Vida ve somun 0.25 10 2.5 

Plastik kelepçe 15 1 paket 15 

Şeffaf pleksiglas 200 (1 m2) 2 m2 400 

XT 60 konnektör 2 4 8 

Voltaj dönüştürücü 117 1 117 

Power Disturbution Board 65 1 65 

  ÖTR bütçesi 2342.89 

  KTR bütçesi 2525.64 TL 

  FARK 182.75 TL 

 

 

Risk Planlaması: 

 

Su sızdırma riski: Herhangi bir su sızdırma durumunda sızdırmazlığı sağlamak için farklı 

kimyasallar (Akvaryum silikonu, çekomastik, kauçuk malzemeler vb.) kullanılarak sorun 

giderilene kadar test edilecektir.  
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Aracın yüzme veya batma riski: Aracın yüzüyor olması durumunda aracın ağırlık 

merkezine uygun miktarda metal ağırlıklar eklenecektir. Batar olması durumunda ise dengeyi 

sağlayacak biçimde aracın dış yüzeyine deniz makarnası eklenecektir. 

Motorların dengesiz çalışması: Motorlarda birinin dönüş hızı veya gücünün diğer 

motorlardan farklı olması durumuna karşı, diğer motorların maksimum hızı bunun hız 

seviyesine düşürülecek. Yeterli bir çözüm olmaması durumunda yedek bir motor 

bulundurulacak ve gerektiğinde dengesizliği sağlayan motor değiştirilecektir. 

Araç içinin buğulanmasından dolayı kameradan görüntü alınamaması: Yarışma 

öncesinde su altı aracının ön camı, araçlarda kullanılan buğu önleyici ile silinecektir. 

Voltaj dönüştürücüsünün bozulması: Okulumuzdan 3 farklı takım su altı dalında katılacak 

olup her birimizin voltaj dönüştürücüsü bulunmaktadır. Problem çıkması durumunda diğer 

takımlarımızdan yarış zamanı uygun olan birinden temin edilecektir (diğer takımlarımızın da 

geçmiş olması durumunda onlardan temin edilecek, elenmiş olmaları durumundaysa 

dönüştürücü onlardan temin edilecektir.). Ayrıca her ihtimale karşı voltaj dönüştürücüsü 

aracın en kolay alınabilecek yerine yerleştirilecektir. 

Aracımızın yarışma yerine hasar görmeden götürülmesi: Geçen yıl aynı yarışmaya 

katılmak üzere aracımızı uçağın kargo bölümüne vermek zorunda kaldık ve kaldığımız yere 

getirip koliyi açtığımızda aracımızın arka kısmının kırılmış olduğunu gördük ve bir türlü 

onaramadık. Bu yıl böyle bir aksiliğe meydan vermemek için ahşaptan tabut benzeri bir 

koruyucu kutu içinde ve içini de poliüretan köpük veya bunun gibi yumuşak bir malzeme ile 

dolduracağız. 

Pervanelerin ters çalışması gereksinimi: Yaptığımız araştırmalara göre uçakların ve 

dronların pervaneleri karşılıklı olarak ters olmalıymış, aksi takdirde düz gidemezmiş. 

Pervanelerin sağ ve sol özelliğini ve hava araçlarının karşılıklı pervanelerinin ters olması 

özelliğini “pervanelerimizin hepsini aynı şekilde 3B yazıcıdan ürettikten sonra” öğrendik. Bu 

durumda aracımızı su altı testleri için suya indirdiğimizde bu problemi yaşama ihtimalimiz 

var. Böyle bir durumda 3 pervanemizi öncekilere zıt üreterek sorunu çözeceğimizi 

düşünüyoruz. 

 

9.ÖZGÜNLÜK 

Biz daha çok “verilen görevleri eksiksiz yerine getirebilecek, hareket kabiliyeti iyi” bir araç 

yapmaya odaklandık. Yine de aracımızın şeklinin özgün olduğunu düşünüyoruz. 
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