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1. Giriş 

Özet 

Bu rapor, Alev Robotics’in su altında arama kurtarma çalışmaları yapması amacıyla tasarladığı 

erAR19 robotu ve takımın bu proje kapsamında yürüttüğü çalışmalar detaylı olarak ele almakta, 

robot hakkında bilgiler içermektedir. 

2. Takım 

Üyeler 

Alev Robotics takımı Özel ALEV Lisesi’nde okuyan 9 (dokuz) öğrenciden ve aynı okulda öğretmenlik 

yapan 1 (bir) danışmandan oluşmaktadır. Aşağıda takım üyelerinin alfabetik listesi ve bilgileri verilmiştir. 

▪ Ata AĞAOĞLU 
Özel ALEV Lisesi 

11. Sınıf 

 

▪ Aziz Özdemir KESKİNÖZ  (Danışman) 
Özel ALEV Lisesi 

Fizik Öğretmeni 

 

▪ Batuhan ÇAKIR 
Özel ALEV Lisesi 

11. Sınıf 

 

▪ Berk KAYTANCI  (Takım Kaptanı) 
Özel ALEV Lisesi 

11. Sınıf 

 

▪ Ege AKBABA 
Özel ALEV Lisesi 

11. Sınıf 

 

▪ Kaan TAŞTEPE 
Özel ALEV Lisesi 

11. Sınıf 

 

▪ Nihan KOÇ 
Özel ALEV Lisesi 

11. Sınıf 

 

▪ Orhan Barış UZEL 
Özel ALEV Lisesi 

11. Sınıf 

 

▪ Paşan SANCAK 
Özel ALEV Lisesi 

11. Sınıf 

 

▪ Zeynep Sueda METİNKALE 
Özel ALEV Lisesi 

11. Sınıf 
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Görev Dağılımı 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Projenin Mevcut Durum Değerlendirilmesi 
 

Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması doğrultusunda Ön Tasarım Raporu, 3 Mayıs 

tarihinde teslim edilmiş ve üzerinden iki ay geçmiştir. Alev Robotics, bu iki ay sürecinde 

çalışmalarını sürdürmüş ve Ön Tasarım Raporunda belirtilen planlamalara ve malzeme 

seçimlerine sadık kalarak projeyi ilerletmiştir. 

 

Bu proje için Ön Tasarım Raporu’nda da belirtildiği üzere ortalama 7000 TL’lik bir bütçe 

hedeflenmişti ve çalışmalarımızın sonucunda toplam masraflarımız bu hedeflenen bütçe 

tarafından karşılanmıştır. Bütçe planlaması ve masraflar hakkında raporun ilerisinde 

bahsedilecektir. 

 

 

 

4. Araç Tasarımı 

Sistem 

Alev Robotics’in projesi olan erAR19’un sisteminin güncellenmiş şeması bu raporda 

bulunmaktadır.  

Şema, detaylı bir şekilde çizilerek robotun sistemlerinin net olarak yansıtılması hedeflenmiştir. 

Bu doğrultuda şemada kullanılan parçalar, kablolar, güç kaynakları ve değerleri yer almaktadır.  

 

 

Berk Kaytancı Takım Kaptanı, Mekanik 

Ata Ağaoğlu Mekanik 

Batuhan Çakır Mekanik 

Kaan Taştepe  Mekanik 

Ege Akbaba Yazılım 

Orhan Barış Uzel Yazılım 

Paşan Sancak Yazılım 

Nihan Koç Menajer 

Zeynep Sueda Metinkale Menajer 

Aziz Özdemir Keskinöz Danışman 
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Mekanik ve Dış Arayüzler 

Aracın dış çerçevesi alüminyumdan yapılmıştır. Bu dış çerçevenin ortasına yerleştirilen iç çerçevenin 

yapımında ek malzeme harcanmamış, eski projelerimizden kalan ve hala sağlam durumda olan malzeme 

ile geri dönüşüm yapılmıştır. Malzemenin şeffaf olarak tercih edilmesinin sebebi ise; aracın içerisinde 

oluşabilecek problemleri daha rahat gözlemleyebilmemizi sağlamasıdır. 

Aracın hareketi için ise 6 tane motor düşünülmüştür. Bu proje için yüksek performansa sahip olan ve az 

enerjiye ihtiyaç duyan fırçasız motorlar kullanılarak verimliliğin arttırılması planlanmıştır.  

 

 

Malzemeler 

Aracın kasasında kullanılması tercih edilen malzeme alüminyumdur. Bu seçimi yaparken alüminyumun 

aracımıza sağlayacağı yarar ve zararlar göz önünde bulundurulmuştur. Alüminyum, dayanıklı ve hafif bir 

malzeme olmasıyla avantaj sağlamaktadır. Malzemenin dezavantajı ise öz kütlesinin yüksek olması ve bu 

sebeple suda batma riski taşımasıdır. Bu sebeple, motorlarımızda daha fazla itme gücü sağladık. 

 

Üretim Yöntemleri 

Robotun bazı parçalarının yapımı Tuzla’da bulunan bir sanayide tamamlanmıştır. 

Şeffaf gövde, soğuk zımpara işleminden geçirilerek tekrar kullanılabilir duruma getirilmiştir. 

 

Fiziksel Özellikler 

Ağırlık: 8kg ort. 

Uzunluk: 483mm 

Genişlik: 330mm 

Boy: 267mm 
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Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım 

Robotumuzda, planlandığı gibi Raspberry Pi 3b kartı kullanılmış ve ArduSub yazılım programı 

kullanılarak Python diliyle kodlama yapılmıştır.  

Projemizde yüksek görüntü kalitesiyle bize kolaylık sağlayan Raspberry 1.3 versiyon kamerası, 

aracımızın ön kısmında bulunmaktadır. 

 

 

 

Uçuş kontrolünü sağlayan Pixhawk da aracın diğer bütün elektronik parçalarıyla beraber su geçirmez 

şeffaf kasaya güvenli bir şekilde yerleştirilmiştir. 
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5. Güvenlik 
Çalışmalarımız sürecinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya özen gösterdik ve bunun yanı 

sıra hem kendi robotumuzun hem de etrafındakilerin güvenliği için önlemler aldık. Bu 

doğrultuda robotumuza birtakım eklemeler yapma kararı aldık. Bu özellikler aşağıda belirtildiği 

gibidir: 

 

▪ LED Işıklar 

Işıklar özellikle ışığın az olduğu ortamlarda yön bulma konusunda büyük bir önem arz 

etmektedir. Bunun yanında başkalarının ve bizim güvenliğini güvence altına alır. LED ışıklar 

robotun bütün çerçevesine eşit olarak dağılmıştır. Burada güdülen amaç etraftaki canlıları 

haberdar etmek ve meydana gelebilecek kazaları önlemektir. 

 

▪ Yumuşak Köşeler 

Sivri hatlara sahip bir robotun bulunduğu yere ve canlılara zarar verme olasılığı oldukça 

yüksektir. Bu nedenle robotumuzun olabildiğince yumuşak hatlara sahip olması adına 

çerçevemizin köşeleri yuvarlak kesildi ve saptanan tüm keskin yerler kapatıldı. 

 

 
 

 

▪ Ani Kontak Kesme Anahtarı 

Robotun normal prosedürü takip ederek kapatamayacağımız durumların ortaya çıkması halinde 

ani kontak kesme anahtarı robotu devre dışı bırakarak kaza riskini ortadan kaldırır. 

 

 

▪ Pervane Koruyucusu 

Pervaneleri çevreleyen koruyucular robot gövdesi ve çevreyi motorlardan, motorları da tehlike 

oluşturabilecek dış etkenlerden korur. 
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6. Test 

Güvenlik önlemleri doğrultusunda Alev Robotics, araçta olası bir arıza durumuna karşı bir takım 

kontrol ve test adımları belirlemiştir. Arıza anında kontrol testi şu aşamaları içermektedir: 

1. Sigorta yanmış mı? 

2. Elektronik sistem merkezi çevrimiçi mi? 

3. Raspberry Pi açık mı ve normalde olması gerektiği gibi yanıp sönüyor mu? 

4. Raspberry ve Pixhawk arasındaki bağlantı sağlam mı? 

5. Bilgisayar ve Raspberry arasındaki bağlantı sağlam mı? 

6. Servo motor/pervaneler bir şekilde sıkışmış mı? 

7. Gövdeyi açarak bütün bağlantıların sağlam olup olmadığını kontrol et. 

 

7. Tecrübe 

İnsansız su altı araçları konseptinde muhtemelen en önemli olan konu robotu su geçirmez 

yapmaktır. Geçmişte robotlarımızı su geçirmez yapmak için epoksi kullandık. Her ne kadar 

epoksi amacımızı gerçekleştirmemizi sağlasa da deneyimlerimizden epoksiyle çalışmanın ne 

kadar zor olduğunu gördük. Kuruması çok zaman aldığından, geri dönüşü çok zorlu ve tehlike 

oluşturabileceğini bildiğimizden erAR19’da olabildiğince az epoksi kullandık. 

Geçmişteki deneyimlerimizle kazandığımız bu tecrübe, bize bu projemizde nasıl bir yol 

izlememiz gerektiği konusunda fikir sahibi olmamızı, nelere dikkat etmemiz ve nelerden 

kaçınmamız gerektiğini öğrenmemizi sağladı. Bu kazanımlar sayesinde güncel projemiz erAR19 

üzerinde çalışmalarımızı yürüttük. 

 

8. Zaman, Bütçe ve Risk 

Proje çalışmalarında zaman sıkıntısı yaşanmadığı gibi bütçe de de bir zorlukla karşılaşılmamıştır. 

Hedeflenen bütçeden daha az harcama yapılmasının sebebi ise robotta daha önceki projelerde 

bulunan bazı sağlam parçaların kullanılmasıyla tasarruf yapılmasıdır. 

 

9. Özgünlük 
Robotumuzun olabildiğince stabil olması ve kolayca kontrol edilebilmesi adına takımımız robotu 

baştan çizerek tasarladı. Parçalarımızın çoğu önceden takım olarak tasarlamış olduğumuz 

robotlardan geldi. Bu parçaların büyük bir bölümü (kol, gövde, çerçeve vb.) yine takımımız 

tarafından tasarlanarak baştan yapıldı. Parçalarda ve birleştirilmede kullanılacak malzemeleri 

deneyimlerimize dayanarak seçtik. Su altında güvenliği sağlarken aynı zamanda robotumuzun da 

oldukça güvenli olması için özen gösterdik. 

 

Bu şekilde test ettiğimizde yüksek verim elde ederek amacımıza ulaştığımızı gördük. 
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10. Sonuç 

Referanslar 

- Özel ALEV Okulları 

- TEKNOFEST 

- Raporda bulunan fotoğraflar, Alev Robotics öğrencileri tarafından çekilmiştir. 

 

 


