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1. RAPOR ÖZETİ  

Uzun süredir teknoloji ve robotikle ilgilenen ve çeşitli yarışmalarda büyük başarılara imza 

atmış 3 öğrenciden oluşan bir takımız. Birbirimizi birkaç yıldır tanıyor ve birbirimizin güçlü 

ve zayıf yönlerini biliyoruz. Bunları göz önünde bulundurarak Teknofest İnsansız Su Altı 

Sistemleri temel kategorisine başvurmak için bir takım kurduk ve en uygun şekilde bir 

görev dağılımı yaptık, görev dağılımına 2.2.’den ulaşabilirsiniz. Takımca görevleri analiz 

ettik ve her bir görev için kritik noktaları bulduk, görev analizimize 4.2.1.1.’den 

ulaşabilirsiniz. Toplamda 4 farklı robot tasarımı yaptık. ÖTR aşamasında aklımızda robot 

malzemesi olarak 2 farklı malzeme vardı, daha sonra delrin malzemesinde karar kırdık ve 

buna ek olarak şasenin birleştirilmesinde sigma profilden de yararlanacağız. Elektronikte 

kullanmamız gereken malzemeleri belirledik ve bu malzemeler ile elektronik tasarımımızı 

yaptık, malzemelerin açıklamalarına ve elektronik tasarımımıza 4.3.1.’den ulaşabilirsiniz. 

Robotun yapmanın yanında güvenliğe de büyük bir önem veren bir takım olarak güvenlik 

adına birçok önlem hazırladık, 5.’ten ulaşabilirsiniz. Bu süreçte birçok test yaptık ve 

hatalarımızdan dersler çıkartarak yolumuza devam etmekteyiz. Hem bu testler hem de 

diğer. Çalışmalarımız sonucunda birçok tecrübe de edindik, testlere 6.’dan tecrübeler ise 

7.’den ulaşabilirsiniz.  En verimli ve hızlı çalışma için 8.1.’de de görebileceğiniz gibi 

çalışma çizelgesi hazırladık ve süreç boyunca bu çizelgeye sadık kalarak ilerledik, bundan 

sonra da bu çizelgeye sağdık kalarak çalışmalarımıza devam edeceğiz, çizelgeye, 8.1.’den 

ulaşabilirsiniz.  Projemizde kullanacağımız malzemelerin fiyat listesini ÖTR aşamasından 

sonra gözden geçirdik ve bu bütçeyi düşürdük, kendi ürettiğimiz parçaların ve yurt dışından 

alacağımız malzemelerin Türkiye’den alınmasına yönelik çalışmalarımızın da bunda etkisi 

büyük, bütçemize 8.2.’den ulaşabilirsiniz. Aldığımız onca önlem ve tedbire rağmen yine de 

tüm risklerin farkındayız ve bu doğrultuda bir risk planlaması oluşturduk, toplamda 3 farklı 

risk planımız bulunmakta bunlara 8.3.’ten ulaşabilirsiniz. Her zaman yerli, milli, özgün ve 
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yenilikçi olmaktan yana bir takım olarak birçok çalışmada bulunduk, yarışmanın sadece 

robot yapmaktan ibaret olmadığının ve bir şeyler deneyerek, üreterek ve pes etmeden 

çalışarak gelişebileceğimizin farkındayız, özgünlük adına yaptığımız çalışmalara 9.’dan 

ulaşabilirsiniz.  

 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

 Takım Lideri: 

 İsim: Aykan Örsçelik 

 Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi 

 Sınıf: 9 

 

 

 

 Üye-1: 

 İsim: Arınç Kuloğlu 

 Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Fen ve Teknoloji Lisesi 

 Sınıf: 11 

 

 

 Üye-2: 

 İsim: Yalçın Ege Tunalı 

 Okul: Bahçeşehir Nakkaştepe Anadolu Lisesi 

 Sınıf: 10 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

  Takımımız robotik ve teknoloji ile uzun yıllardır uğraşan öğrencilerin bu sene 

  kurulmasıyla oluşmuştur. Bu sebeple hepimiz işin CAD tasarımı, elektronik  

  tasarım, yazılım gibi teknik detaylarına hakimiz. Takım liderimizin,  

  TEKNOFEST 2019 Su Altı Sistemleri temel kategori birincisi takımın geçen  

  seneki  takım kaptanı olmasından dolayı da takım olarak fazlaca bilgi  

  birikimine sahibiz. Takımımız 3 kişiden oluştuğundan dolayı bir kişi  

  birçok işle uğraşmakta fakat herkes yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğundan 

  dolayı  kalabalık bir takıma göre çok daha hızlı ve doğru bir şekilde  

  ilerleyebiliyoruz.  

  CAD                                Mekanik                                Elektronik                            Yazılım 

   

                                                                    
Arınç Kuloğlu 

Aykan Örsçelik 

Arınç Kuloğlu 

Aykan Örsçelik 

Ege Tunalı Ege Tunalı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Teknofest yarışmasının İnsansız Sualtı Sistemleri Temel Kategorisi’ne yaptığımız başvuru 

için göndermiş olduğumuz Ön Tasarım Raporumuz (ÖTR), uzman hakemler tarafından 

değerlendirilmiş ve 100 puan üzerinden puanlanarak 76 almıştır. Baraj puanının 60 olduğu 

kategoride, takımımız Oxidizer, aldığı puanla başvuran takımlar arasında 18. sırada yer 

almıştır(16. Takım ile eş puandadır). Göndermiş olduğumuz ÖTR’de; özellikle güvenlik 

ve özgünlük bölümlerinden büyük bir puan kaybı yaşadığımızı gördük ve biz de KTR’ye 

kadar bu 2 konu üzerinden durduk. Takım üyelerimiz, ÖTR incelemelerinin sonuçlarının 

açıklanmasının ardından, hazırlamış oldukları raporu gözden geçirmiş ve bir öz 

değerlendirmenin ardından gelecek raporda bir dizi düzeltmeler ve düzenlemeler 

gerçekleştirmeyi kararlaştırmışlardır. Ön tasarım sürecinin ardından gerçekleştirilen 

birinci düzenleme, Araç Tasarımı (Bakınız: 4.1.) dahilinde gerçekleşmiştir. ÖTR’de 2.5 

puanımızın kırıldığı Araç Ön Tasarımı, sürecin devamında konuyla ilgili 

araştırmalarımızın artış göstermesi ve konuya olan hakimiyetimizin pekişmesiyle birlikte 

değişime uğramıştır. Mevcut çizimlerimizin yeniden değerlendirilmesi, robotların artı ile 

eksilerinin tekrar gözden geçirilmesi ve yeni elektronik gövde tasarımı, bizi Araç 

Tasarımında değişiklik yapmaya yöneltmiştir. Rapor üzerinde gerçekleştirilen 

düzenlemelerin haricinde, Ön Tasarım Süreci kapsamında kullanılması planlanan bütçede 

değişiklik yapılmıştır. 8.2’de de açıkladığımız gibi kendi ürettiğimiz parçalar ve yerlilik-

millilik ilkeleri bize bu konuda oldukça katkı sağladı. ÖTR’nin ardından yaptığımız 

çalışmalar sonucunda, hazır bir T200 thruster yerine yalnızca Thruster Core almaya ve 

paslanmaz çelik ve neodyum mıknatıs malzemelerini kullanarak CNC ve torna makineleri 

ile rotor üretmeye ve pervane ile nozzle’ı ise 3d printerda basmaya karar verdik ve bu 

konuda çalışmalara ve üretimlere başladık. Kumanda olarak ise ÖTR’nin ardından kendi 

kontrol kumandamızı yapmaya karar verdik ve kendi kumandamızın üretimini ve testlerini 

gerçekleştidik. 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

4.2.1.’de bulunan yol haritasını takip ederek toplamda 4 adet robot çizimi yapıldı. Bu 4 

çizim sonucu tüm kriterler göz önünde bulundurularak en uygun robot çizimi takım 

halinde kararlaştırıldı. Ve ardından nihai tasarıma ulaşıldı. 
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Seçmiş olduğumuz robot çizimi yukarıda kırmızı daire ile işaretlenmiştir. Bu robotta 

karar kılındıktan sonra bazı ağırlık, boyutlar, motorların yeri ve yönleri vb. gibi 

özellikler göz önünde bulundurularak çizim üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 

Robotumuzun geçtiği tüm evreler de aşağıda fotoğraflı olarak belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotun şase tasarımı kısmı şu şekildedir: 

  

 

 

 

Böyle bir şase tercih etmemizin başlıca sebepleri:  

  
• Her şeyden önce robotun ve motorların üstünde su akışının çok rahat olması gerek ve 

biz de böyle bir şase ile bu özellikleri çok rahat bir şekilde yakalayabileceğimizi 

düşündük.  
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• Böyle bir şaseyi tam bir robota çevirdiğimizde ergonomi açısından her şeyin en 

optimize halinde olması gerekiyordu. Hafiflik bunlardan biriydi. bu yüzden derin bir 

malzeme araştırması içine girdik ve uygun malzemelerin sırasıyla: 

- Yan plakalar için delrin ( et kalınlığı 5mm) 

- Plakaları birleştirmek ve bütünlüğü sağlamak için 20x20 sigma profiller 

- Motor tutacakları alüminyum plakadan 

- Robot kolu ve tüpü sabitlemek için PETG malzeme ile 3B baskı 

  

• Diğer önemli bir nokta ise şasenin ön tarafı açık olduğundan dolayı, su altı temizlik 

görevinde nesneye yaklaşması daha kontrollü olacaktır ve şasenin dibine kadar 

girebilecek hakimiyeti içine alacaktır.  

  

• Şasenin 6 ayrı noktasında konumlandırdığımız motorlar optimum hareket kabiliyeti 

açısından özellikle 4' ü yatay eksende 45 derece, 2' si dikey eksende konumlandırdık. 

Bunun sebebi ise başta düşündüğümüz 8 motorlu modelden y ekseninde iki motorla da  

istediğimiz itiş gücüne sahip olup y ekseninden iki motor azaltarak ağırlığı azaltmaktı. 

 

• Malzemelerin konumlandırmasını ağırlık merkezinin x ve z ekseninde hareketi 

sağlayan motorların vektörel olarak tam ortasında olmasını sağladık. Bu sayede hareket 

sırasında her bir tarafa eşit şekilde hareket edebilecek. 

  

• Şasenin bütünlüğünü sağlamak ve etrafından gelebilecek darbelerden korumak için 

iki yanda olmak üzere delrin plakalar yerleştirdik ve bu malzemenin tasarım açısından 

motordan itiş sırasında çıkan su akışını kesintisiz sağlamak için delikler ile optimize 

ettik. 

 

Yaptığımız tüm değerlendirmeleri bu pandemi sürecinde ekip olarak zoom üzerinden 

gerçekleştirdik. Bu sayede daha verimli çalışmalar gerçekleştirmiş olduk ve herkes 

tasarımları çok rahat bir şekilde görerek yorumunu yapmış oldu. 

 

Nihai robotumuzun her bir detayının olabildiğinin en iyisi olmasını istediğimiz için ve 

yapabileceğimiz en iyi robotu yapabilmemiz için ve daha da önemlisi yarışmaya en 

uygun robotu yapabilmemiz için nihai robot tasarımına çok ama çok büyük bir emek ve 

zaman harcadık. En sonunda tüm takımın kafasında soru işareti bırakmayacak ve içinde 

en ufak bir şüphe barındırmayacak bir robot tasarımına ulaştık.  

  

Nihai robotumuz: Karar vermiş olduğumuz son robot çiziminin üzerine çeşitli 

eklemeler yaparak aşağıda üç farklı açıdan fotoğrafını koymuş olduğumuz nihai robot 

çizimine ulaştık. Düzenleme aşamasında yapılmış en önemli değişiklik motorların yeri 

ve yönü oldu. Öncelikli olarak öndeki 2 ve arkadaki 2 motoru konumlandırmak için öne 

ve arkaya bükülmüş alüminyum plakaları koyduk. Ardından motorlarımızı bu profillere 

düz bir şekilde ekledik. 4 motorumuz da doğru yönde 45 derecelik açıda 
konumlandırdık. Onun haricinde robotik kolumuza kolaylık sağlamak adına tutucu 

tasarladık ve robotun altında montajladık. Diğer bir değişiklik ise tüpü tutan halkanın 

iki noktadan sağlanması ile daha da sağlamlaştırılması oldu.  

  

Motorların 45 derecelik açıda durmasının sebebi: Motorlarımızı 45 derece olacak 

şekilde yerleştirdik. 45 derece olarak yerleştirdiğimiz için güçten kayıp, manevra 

kabiliyetinden kazanç sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla eksende hareket kabiliyetimiz 

oluyor.  
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Robotun hareket eksenleri:  

  

o Roll  

  

o Pitch  

  

o Yaw  

  

Üstten görünüm: 

 

 

 

Yandan görünüm: 
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Alttan görünüm: 

 

 

 

 

 

 

Diğer robotların artı ve eksi yönleri: 

 

 

 

 

 

 

Avantajlar:  
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• Robotlarda hafif malzemeler kullanıldığı için kütlesi daha az olacak ve takıma puan 

eklenecektir.  • Enclosure sıkı sabitlendiği için yarışma gününde güvenlik açısından 

problem oluşturmayacaktır.   

 

Dezavantajları:  

  

• Robotların boyutları fazla olduğu için robotik kollar çok içeri alındı bu yüzden suyu 

temizleme görevinde zorluk çıkabilir ve geniş oldukları için suyun altında hızları 

azalabilir.  • Basit oldukları için özgünlükten puan kırılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

Öncelikle robotumuzun parçalarını çizmek için AUTODESK Fusion360 programını 

kullandık. Farklı çizimler görmek ve fikir toplama amacıyla GrabCad ve Thingiverse 

sitelerine de ziyaret ediyoruz. Ardından çizilecek parçaları aramızda paylaştık ve 

çizimlerini yaptık. Daha sonra çizilmiş olan 4 robot tasarımından en uygununu seçtik. 

Robot tasarımımızı seçtikten sonra bazı malzemeler üzerinde üretim ve sağlamlık 

denemeleri yapmaya başladık. Bir yandan ise kendimizin üretmeyi ve tasarlamayı 

planladığı parçaların çizimi biter bitmez üretimine koyulduk. Bu pandemi sürecinde 

ulaşabileceğimiz en iyi imkan olan 3 boyutlu üretime odaklanmış durumdayız. 

 

Robot Tasarımında Yol Haritası: 

 

Görevlerin analizinin yapılması 

 

 

 

 

 

Boyut ve ağırlık puanlamalarına göre bir planlama yapılması 

 

 

 

 

 

Toplamda 5 farklı robot tasarımı yapılması 

 

 

 

Tüm takımca yapılan tüm tasarımların değerlendirilmesi ve avantajlar ile dezavantajlar 

doğrultusunda bir tasarımda karar kırılması 
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                           Seçilen tasarımın avantaj ve dezavantajları doğrultusunda nihai tasarıma ulaşılması 

 

4.2.1.1. Göre Analizi 

   Tasarımlara başlamadan önce takımca toplandık ve bu senenin  

   görevlerini analiz ettik. Hangi görevi hangi yolla daha pratik ve hızlı bir 

   şekilde yapabiliriz diye düşündük. Her bir görev için kafamızda bir plan 

   oluşturduktan sonra CAD tasarımlarına başladık. 

 

   Yarışma şartnamesinde yer alan ilk göreve göre havuzda farklı  

   yerlerde bulunan 3 adet, üstünde 10 santimetre açıklık bulunan 100  

   santimetre çapında olan çemberlerden robotumuz, çemberlere  

   değmeyecek şekilde ilerleyecek. Bu ölçüleri göz önünde bulundurarak  

   robotumuzun ölçülerini belirlemeye karar verdik. Robotumuzu yaptıktan 

   sonra ise havuza şartnamedeki ölçülerde çemberler koyarak deneme 

   yapacağız. 

 

   Diğer iki görev birbirine benzemekte ve bir robotik kol kullanmamızı  

   gerektirmekte. Nesnelerin renklerini ayırt etmek için kamera ve nesneleri 

   tutmak içinse robotik kol kullanmaya karar verdik.   

 

 

4.2.2. Malzemeler  

Robotumuzu üretirken bazı parçaları kendimiz tasarladık ve ürettik bazı parçaları ise 

satın alarak kullanıma uygun hale getirdik. Kullandığımız parçalar ve açıklamaları 

aşağıdaki gibidir. 

 

Delrin: POM (Delrin) malzemelerin, karakteristik özellikleri düşük sürtünme katsayısı 

ve iyi yorulma dayanımı göstermesinin yanı sıra nemden etkilenmemesidir. POM 

malzemelerin, nem emilimi olmaması nedeniyle boyutsal stabilitesini polyamid türevi 

malzemelere göre daha iyi koruyabilmektedir. Bu sebeple Delrin levhalar ve çubuklar, 

mükemmel boyut kararlılığı gerektiren hassas mekanik parçalarda kullanılan bir 

termoplastik çeşididir. Bizim bunu kullanma amacımız diğer malzemelerden daha 

kolay işlenebilmesi ve sağlamlığıdır. 
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Sigma Profil: Sigma Profil (Alüminyum Kanallı Profil) günümüzde çelik 

konstrüksiyonun yerini almaya başlamıştır. Sigma Profilin demonte (modüler) yapısı 

sayesinde istenilen parça ve Sigma Profillerin birbirine olan bağlantısı, pratik ve kolay 

bir şekilde yapılabilmektedir. Sigma Profil Alüminyum 6063 serisinden imâl 

edilmektedir. Biz robotumuzu üretirken 6 kanallı 20x20’lik sigma profil tercih ettik. 

Aynı zamanda ürünün 6063 serisinden üretildiği bilgisini kullanarak çizim aşamasında 

iken robotumuzun tahmini ağırlığını görebildik. 

 

 

 

Kullanmış olduğumuz sigma profilin özellik tablosu ise şu şekildedir: 
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Filament: 3D yazıcıların kaynaşık modellemesi için kullanılan termoplastik besleme 

stoğudur. Farklı özelliklere sahip, yazdırmak için farklı sıcaklıklar gerektiren birçok 

filament türü vardır. Biz filament olarak Zaxe’nin filamentlerini tercih ettik. En çok 

tercih ettiğimiz filament türleri PLA ve ABS oldu. Zaxe PLA 1.75 mm çapında 

üretilmektedir. PLA (Polylactic acid) biyobozunur (biodegradable) ve biyoaktif 

(bioactive) olan mısır nişastası, pancar kökü veya şeker kamışı gibi yenilenebilir 

kaynaklardan üretilen bir termoplastiktir. PLA türü filamentin hafif esneklik özelliği 

bulunmaktadır fakat kırılgandır.Basım sıcaklığı 190oC-220oC arasıdır. Yatak sıcaklığı 

ise 500C-70oC arasıdır. ABS ise en yaygın kullanımı olan termoplastiklerden biridir ve 

yaygın olarak sanayi ve profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilir. ABS’nin 

hammaddesinin en büyük özelliği ise ısı ve darbelere karşı dayanıklıdır. Bu sebeple 

bizim de yoğun olarak tercih ettiğimiz bir filament türüdür. Fakat bunun yanında ABS 

türü filamentin esneklik özelliği düşüktür. ABS filamentin basım sıcaklığı 230oC- 

250oC arasıdır. Yatak sıcaklığı ise 80oC-120oC arasıdır. Zaxe filamentlerinden ayrı 

olarak PETG de kullandık. PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol-modified), 

termoplastik bir malzemedir. Meşrubat, yiyecek ve içecek kapları, mutfak gereçleri, 

kurabiye kalıpları ve sentetik fiber gibi kullanım alanları vardır. ABS ve PLA’ya 

alternatif olan PETG, ABS’den daha güçlü ve esnek bir yapıya sahiptir. Basımı PLA 

gibi kolaydır ve tamamen geri dönüştürülebilir. Satın almak yerine kendimiz tasarlayıp 

ürettiğimiz çoğu parçanın üretimini filament sayesinde 3D printer ile yaptık. 
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Enclosure: İçinde birçok parçayı barındıran yüzdürücüdür. Çok farklı boyutalarda 

bulunmaktadır fakat biz 4 inçlik olanı tercih ettik. Bunun en büyük sebebi ise hem 

ağırlıktan kazanç sağlamak hem de hacim olarak daha az yer işgal etmekti. İçindeki 

parçalar, açıklamaları ve özellikleri ise şu şekildedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dome(Kapak): Akrilik tüpün tüpün ucunda bulunan kubbe şeklindeki kaptır. Kamera 

bu kabın içinde muhafaza edilmektedir ve su geçirmeme özelliği vardır. Bu malzemeyi 

kullanmamızın en önemli sebebi ışığın suda 

kırılmasından dolayı nesnelerin olduğu yerden farklı bir yerde ve farklı boyutlarda 

gözükmesidir. Biz dome kullanarak bu kırılmayı önlüyor ve 

kameramızın nesneleri bize gerçek yerinde ve gerçek boyutlarda göstermesini 

sağlıyoruz. Havadaki ağırlığı 82 gramdır. Özellikleri ise şu şekildedir. 
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Akrilik Tüp: Enclosure’ın büyük çoğunluğunu oluşturan ve içinde elektronik parçaları 

barındıran su geçirmez tüptür. Kullandığımız tüpün dış hacmi 109,9471 cm3 ve iç 

hacmi ise 93,572 cm3’tür(pi 3.14 olarak alınmıştır). Tüp aynı zamanda robotumuza 

yüzerlilik katmaktadır. Havadaki ağırlığı 768 gramdır.Tüpe ait diğer özellikler ise şu 

şekildedir.  

 

 

O-ring flanş: Tüpün içine su girmemesi için tüpü muhafaza eder. Biri tüpün 

önünde biri de arkasında olmak üzere toplam 2 adet bulunmaktadır. Diğer özellikleri 

ise şu şekildedir.  

 

Electronics Tray: Akrilik tüpün içinde bulunan ve elektronik parçaların üzerinde 

durduğu parçadır. Özellikleri ise şu şekildedir. 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Thruster core BlueRobotics’ten alınacak ve nozzle ile pervane baskıları 3D printer dan 

alınmakta. Motoru şaseye bağlayan parça SolidWorks'te çizildi ve 3D yazıcıdan 

çıkarıldı. Robottaki elektronik parçaları içinde barındıran tüp yüzdürücü BlueRobotics 

adlı siteden alındı. Test aşamasında eğer ihtiyaç olursa ekstra bir yüzdürücü de 

kullanılacak. Robotik kol da görevlere ve robota uygun olarak Fusion360' tan çizildi ve 

Türkiye'den alınan parçalarla yapıldı. Sigmalar ve elektronik kısım (Raspberry Pi3, 

Pixhawk, ESC...) grup üyeleri tarafından laboratuvarda birleştirilecek ve bu parçalar 

Türkiye'den alındı. Elektronik devreyi içine koyduğumuz su geçirmez tüp ve dome 

BlueRobotics'ten alındı. Tüpü şaseye bağlayan parça grup üyeleri tarafından Fusion360' 

ta çizilde ve 3D yazıcıdan basıldı. Görevlerde kullanılacak olan Kamera Türkiye'den 

alındı. Yarışmada kullanılacak olan çevirici Aliexpress'ten alındı. Elektronik kısımda 

lehim yöntemi kullanılmıştır. Sigmaların plakalarla birleştirilmesinde ise vidalama 

yöntemi kullanılmıştır. Sigmaların kesiminde sütun testere kullanılmıştır. Aynı 

zamanda, delrini işlemek için de cnc kullanmaktayız.  

• Lehim yöntemi: 

Lehim, kalay ve kurşun maddelerinin karışımından oluşan bir alaşımdır. Lehimleme, 

iki veya daha fazla metalin birleştirilmesi işlemidir. Bu işlemde iki veya daha fazla 

metal parçanın uçları, çok yüksek sıcaklıkta eritilmiş lehim ile birbirlerine tutturulur. 

Lehim yapma teknikleri ise 3’e ayrılır: 

1. Havya ile lehimleme 

2. Fırında lehimleme 

3. Sıcak hava ile lehimleme 

Bizim en çok tercih ettiğimiz teknik havya ile lehimleme oldu. Havya ile lehimleme 

tekniği en temel teknik olup kısaca şöyle açıklanabilir: Lehimlenecek bölge 

belirlendikten sonra havya ile ısıtılır, ardından ısıtılan bölgeye lehim tutulur ve lehim 

iletken bölgeyi kaplar. Lehim soğuduğunda işlem tamamlanmış olur. 

 

Lehim Malzemeleri: 

Havya(Lehim Makinesi): Güç kaynağına takıldıktan sonra süreyle ısınarak 

lehimlenecek bölgenin ısıtılmasını, lehimin eritilmesini ve lehimleme işleminin 

gerçekleşmesini sağlar. Havyalardaki performans, sahip oldukları elektrik gücüne göre 

değişkenlik gösterir. 30-40 Watt güce sahip havyalar varken, 100 Watt’lık güce sahip 

havyalar da vardır. Bazı havyalar, bir lehimleme istasyonuna bağlı olmadan kendi 

ısılarını ayarlayabilme özelliğine sahiptirler.  
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Lehim Teli: Lehimleme işleminde kullanılan alaşımın tel halidir. Piyasada kalın ve ince 

lehim telleri bulunur. Projeye göre kalın veya ince lehim teli tercihleri değişebilir. Kalın 

lehim tellerinin erimesi ve lehimlenmesi biraz daha süre alır. Elektronik devrelerde 

lehimleme için genellikle %40 oranında kalay bulunan lehim telleri tercih edilir. Sac 

lehimleme işlemlerinde bu oran genellikle %60 olur. 

Lehim Pastası: Lehimleme işleminin yapılacağı yüzeyin temiz olmasını ve lehimin 

daha kaliteli olmasını sağlar. Aynı zamanda havyanın ucundaki kirli lehim artıklarının 

da temizlenmesine yardımcı olur. Lehim telinin içinde hali hazırda pasta vardır. Yapılan 

lehimin temiz olmadığı (lehimin içindeki pastanın yetersiz olduğu) durumlarda lehim 

pastası kullanılır. 

Lehim Pompası: Vakumlama işlemi yaparak eski lehimin sökülmesini sağlar. 

Lehim Tabancası: Bir güç kaynağından enerji alarak yalnızca tabancadaki tetiğe 

basılması durumunda ucu ısınan lehimleme aracıdır. 

Lehimleme İstasyonu: Lehimleme istasyonları, lehimleme işlemini çok fonksiyonlu 

olarak sunmaktadır. İstasyonlarda genellikle havya veya lehim tabancası, sıcak hava 

tabancası, havya standı gibi malzemeler bulunur. Havyanın ısısını lehimleme 

istasyonları ile kontrol etmek mümkündür ve belirlenen ısı değerlerine hızla 

ulaşabilmektedir. 

• Sütun(Radyal) Testere: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vidalama Yöntemi 

 

• CNC işleme: 

 
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol de (Computer Numerical Control ) temel düşünce 

takım tezgahlarının sayı, harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir 

mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesi ve tezgah kontrol 

ünitesinin (MCU) parça programını edebilen sistemdir. 
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Bilgisayarlı Nümeik Kontrol de tezgah kontrol ünitesinin kompütürize edilmesi 

sonucu proğramların muhafaza edilebilmelerinin yanında parça üretiminin her 

aşamasında programı durdurma, proğramda gerekli olabilecek değişiklikleri 

yapabilme, proğrama kalınan yerden tekrar devam edebilmeve proğramı son 

şekliyle hafızada saklamak mümkündür. Bu nedenle proğramın kontrol 

ünitesine birkez yüklenmesi yeterlidir. Proğramların tezgaha transferleri delikli 

kağıt şeritler (Punched Tapes) , Manyetik Bantlar (Magnetic Tapes) vb. veri 

taşıyıcılar aracılığıyla gerçekleştirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Nihai robotumuzun: 

Boyu: 220mm 

Eni: 345mm 

Uzunluğu: 500mm  

Hacim: 5290cm^3 
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Ağırlık: 6.5kg 

 

 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

İlk etapta BlueRobotics’ ten 8 adet Thruster alacaktık. Ama toplantılarımızda 

ilk önce maliyet açısından daha ekonomik olması adına Thruster sayısını 8’den 

6’ya düşürmeye karar verdik ve sadece Core kısmını hazır satın almaya karar 

verdik. Rotor kısmını torna ve CNC tezgahından paslanmaz çelik ve neodyum 

mıknatıs kullanarak üreteceğiz. Diğer plastik parçaları ise 3D Printer ile 

üreteceğiz. Robotta elektronik parça olarak 6 adet Thruster, 6 adet ESC, 1 adet 

Pixhawk, 1 adet Raspberry Pi 3 Model B, 1 adet Raspberry Pi Camera, 1 adet 

12V 25A güç kaynağı ve 1 adet Robot Kol kullanacağız. Aşağıda elektronik 

parçaların özelliklerini ve şemalarını bulabilirsiniz. 

 

 

                Rotor’un CAD çiziminini bu görselde görebilirsiniz 

500

mm 

 

220

mm 

 

345

mm 
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Thruster: Thruster, marin uygulamaları için özel geliştirilmiş bir fırçasız doğru 

akım motorudur. Bu parça temel olarak 4 parçadan oluşmaktadır: Pervane, 

Rotor, Core (Bobin ve kabloların olduğu kısım) ve Gövde’den oluşmaktadır. 

Pervane motorun dönen şaftını su içinde hareket enerjisine dönüştürmeyi 

sağlamaktadır. Rotor ise bobinlerin oluşturduğu manyetik alanı kullanarak 

ucuna bağlı şaftı döndürmeyi sağlamaktadır. Core ise bobinlerin ve rotor 

yuvasının bulunup manyetik alanı oluşturan kısımdır. Gövdeye ise bu parçaların 

hepsi içine yerleştirilip robota monte edebilmeyi sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

Thruster Özellikleri:  

 

Çalışma gerilimi: 9 – 20V 

Nominal akım: 24A 

Maksimum akım: 32A 

Nomimal güç: 390W 

Maksimum güç: 645W 

Boyut: (mm)  

97x113mm 

Ağırlık: 

Havada: 344gr 

Suda: 156gr 

 

ESC: Elektronik Hız Denetleyicisi (Electronic Speed Controller) fırçasız doğru 

akım motorları için özel olarak üretilmiş bir hız kontrolcüsüdür. PWM (Pulse 

Width Modulation) sinyalinin Duty Cycle değerine göre motorun hızını 

(devir/dk) ayarlamayı sağlamaktadır. 
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ESC Özellikleri:  

Giriş / Çıkış gerilimi: 7 – 26V 

Maksimum akım: 30A 

PWM Sinyal gerilimi: 3.3 – 5V 

Ağırlık:16.3gr 

 

Pixhawk: Pixhawk, ArduPilot tabanlı (açık kaynak) bir otopilot kontrol 

ünitesidir. Aynı zamanda ESC’lerin PWM sinyal girişini USB üzerinden 

kontrolünü sağlamaktadır. Pixhawk, Raspberry Pi’dan gelecek komutları 

ESC’lere iletecek olan arabirim görevi görmektedir. 

 

 
Pixhawk Özellikleri: 

Güç girişi: 4.8 – 5.4V 

Servo Girişi: 4.8 – 5.4V 

USB güç girişi:4.8 – 5.4V 

ARM Cortex M4 Tabanlı STMicroelectronics STM32F427 mikrodenetleyici 

168MHz/256KB SRAM/2MB Flash 

14 adet PWM Çıkışı 

7V yüksek akımlı servo çıkışları 

Boyut(mm): 

50x15.5x81.5 

Ağırlık: 38gr 

 

Raspberry Pi 3 Model B: Raspberry Pi, uygun fiyatlı kredi kartı boyutunda 

GPIO çıkışı sunan ARM tabanlı bir bilgisayardır. Raspberry Pi’ın Arduino gibi 

mikrodenetleyici kartlarından en büyük farkları ise işlemci gücü ve HDMI 

çıkışının olmasıdır.  
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Raspberry Pi 3 Model B Özellikleri:  

ARM Cortex A53 (ARMv8) tabanlı Broadcom BCM2837 SoC (System on a 

Chip) 

1.2GHz Quad-core CPU 

Broadcom VideoCore IV GPU @ 400MHz 

1024MB (1GB) LPDDR2-900 SDRAM 

Giriş-Çıkış: 

4x USB 2.0 Type A 

10/100 Mbps Ethernet & 802.11a/b/g/n Wireless LAN 

Bluetooth 4.0 

Micro USB Güç Girişi 

3.5mm Kombine Jak (Ses & Görüntü) 

HDMI Çıkışı (maks. 1920x1080 @ 60Hz) 

40-pin GPIO çıkışı (General Purpose Input-Output) 

CSI(Camera Serial Interface) ve DSI(Display Serial Interface) konnektörleri 

 

Raspberry Pi Camera v2: Raspberry Pi Camera, Raspberry Pi üzerinde 

bulunan CSI konnektörü üzerinden kamera görüntüsü almak için kullanılan bir 

modüldür. USB kameralardan farklı olarak daha ucuza daha yüksek çözünürlük 

elde edilebilindiğinden ve daha kompakt bir yapıda olduğundan tercih ettik. 

 

 
 

Raspberry Pi Camera v2 Özellikleri: 

Sony IMX219 sensör 

Görüş açısı: 62.2(Yatay) 48.8(Dikey) 

Maks. Fotoğraf çözünürlüğü: 

3280x2464px 

Video Çözünürlükleri: 

1920x1080px @ 30fps 

1280x720px @ 60fps 

640x480px @ 60fps 
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640x480px @ 90fps 

Ağırlık: 3gr 

 

12V 25A Güç Kaynağı: Güç kaynağı, elektrik prizinden gelen 220VAC 

elektrik enerjisini doğru akım enerjisine dönüştürmektedir. Güç kaynakları 

birçok çıkış voltajında alınabilmektedir. Biz ise 12VDC 25A değerinde bir güç 

kaynağı kullanacağız.  

 

 
 

Güç Kaynağı Özellikleri: 

Giriş Voltajı: 110 - 240VAC 50 – 60 Hz 

Güç Tüketimi: 300W 

Çıkış Voltajı: 11 – 13V (ayarlanabilir) 

Çıkış Akımı: 25A 

 

 

Robot Kol: Robot Kol, servo motor ve mekanik parçaların birleşimiyle 

motorlara giden PWM sinyaliyle kontrol edilebilir bir hareketli kıskaçtır. 

Nesneleri kıskaca sıkıştırıp hareket ettirmek için kullanılmaktadır. 

 
 

Robot Kol Özellikleri: 

Çalışma gerilimi: 9 – 18V 

Maksimum akım: 6A 

PWM gerilimi: 3.3V 

Kablo kalınlığı: 20AWG 

Kablo uzunluğu: 635mm 

Kablo Renk kodu: 
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Siyah: GND (Negatif) 

Kırmızı: VCC (Pozitif) 

Sarı: SIG (Sinyal) 

Ağırlık: 

Havada: 616gr 

Suda: 260gr 

 

 

 

Devre Şeması: 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Robotumuz Ardusub sistemini destekleyen QGround Control 

uygulaması ile kontrol edilir. Bu uygulama ile Bilgisayarımız ile 

Raspberry Pi arasındaki bağlantı kurulur. Raspberry Pi aracılığıyla 

iletilen komutlar Pixhawk tarafından işlenerek motor sürücülerine hız 

ve yön bilgisi olarak iletilir ve Motorlar hareket eder. Üzerinde bulunan 

sensörler yön bilgisi vererek robotumuzun daha stabil bir konumda 

kalmasını sağlar. Kameramız ise Raspberry Pi aracılığıyla Bilgisayara 

sürücünün görmesi adına iletilir.  

   Robot Algoritma Şeması  

    

 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Elektronik kısmında kullanacağımız Raspberry Pi için Python 

yazılım dilini kullanacağız. Aracın kontrolü içinse kendi kontrol 

kumandamızı yapmaktayız. QGround1 arayüzümüzün kullandığı 

yazılım da ArduSub’dır. Sistemimizde kullanacak olduğumuz 

kamerayı robotu sürerken daha iyi bir görüş ve kolaylık sağlaması 

adına yukarı ve aşağı dönebilir şekilde yapmak istiyoruz. Python 

 
1  
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dilinde yazılmış örnek bir servo motor döndürme kodunu da 

aşağıda bulabilirsiniz. Kendimiz yapmakta olduğumuz kumandada 

ise Arduino kontrol kartını ve yazılımı içinse C tabanlı olan 

Arduino IDE’yi kullanmaktayız. 

 

 

 

 

Örnek servo motor döndürme kodu 

 

 

Kumandamızdaki bir joystick’in kontrolüne ait kod 
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4.3.4.  Dış Arayüzler 

Lise seviyesinde bir takım olduğumuz için bir arayüz programı yazmamız 

oldukça zorlayıcı fakat önümüzde bu konu için daha süre var ve bu sebeple biz 

de c# ve python dillerini işimize yarayacak düzeyde öğreniyoruz. Fakat kendi 

arayüzümüzü yapmakta başarılı olamazsak QGrounControl’ı kullanacağız. 

 

 

QGroundControl: QGroundControl, PX4 veya ArduPilot motorlu araçlar için tam uçuş 

kontrolü ve araç kurulumu sağlar. Sürüş sırasında her türlü özelliği ile yardım sağlar ve 

gps ile kamera görüntüsünü kullanıcıya sunar. Aynı zamanda kamera sayesinde arayüze 

gelen görüntü ile birlikte biri robotik kolu biri de robotu kullanmak üzere operatörümüz 

ve yardımcı operatörümüz robotu senkronize bir şekilde kullanacktır. Güç durumu da 

anlık olarak ekranda görünmektedir .  

  

 

5. GÜVENLİK 

5.1 Güvenlik Önlemleri:  

 

•Robotun çalışmasını sağlayacak olan kablolar ve benzeri aletler robotun orta 

merkezinde bulunacak olan tüpe yerleştirilip su geçirmez hale getirilmelidir.  

 

• Robot üzerinde bulunan elektriksel malzemeler-su içinde sorun çıkarabilecek 

bölümler-suya dayanıklı hale getirilmelidir.  

 

•Robotta kullanacağımız malzemelerin kesici etkisi olmaması için robotun 

keskin ve sivri bölümleri düzeltilmelidir.  
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•Elektrikle çalışırken asla su ile temas etmeyin. Asla ıslak elle herhangi bir 

elektrikli cihaza veya elektrik tesisatına dokunmayın veya tamir etmeye 

çalışmayın. Su, elektrik akımının iletkenliğini arttırır. 

•Asla kablosu kesilmiş, gövdesi veya fişi hasar görmüş elektrikli ekipmanları             

kullanmayın.  

 •Elektrikle çalışırken daima yalıtkan ve yalıtımlı aletler kullanın. 

• Bazı elektrikli aletlerin yalıtılmamış ve bir anda habersiz şekilde elektrik akımı 

geçebilen parçaları vardır. Bu tür aletler mutlaka elektrik tehlikesine karşı 

işaretlenmelidir. Bu tür aletlerle çalışırken mutlaka elektrik ile ilgili güvenlik 

kurallarına tamamen uyun. 

•  Yalıtılmamış elektrik tesisatı ile çalışırken yalıtımlı iş eldiveni ve iş gözlüğü 

kullanın. 

•Daima elektrik tesisatına uygun akım oranına sahip bir devre kesici veya sigorta 

kullanın.  

       •Devre kesiciler ve sigortalar, kısa devre veya aşırı akım durumu oluştuğunda 

elektriği otomatik olarak kesen koruma cihazlarıdır. Uygun sigorta veya devre 

kesicinin seçimi çok önemlidir. Normalde kısa devreye karşı koruma için, normal 

devre akımının% 150’si oranında  bir sigorta seçilir. 10 amper akımlı bir devre 

durumunda, 15 amperlik bir sigorta doğrudan kısa devrelere karşı koruma sağlarken 

9.5 amperlik bir sigorta patlar. Ayrıca devre akımının çok üzerinde bir sigorta seçimi 

durumunda devreye kaldırabileceğinden çok akım gelse bile sigorta elektriği kesmez. 

       •Elektronik devre kartlarına veya farklı bir elektrik tesisatına lehim yaparken 

daima dikkatli olun. Gözlük takın ve lehim dumanından uzak tutun. Lehim havyasını 

kullanılmadığı zaman mutlaka dik tutun. Havya aşırı ısınabilir ve kolayca yanıklara 

neden olabilir 

 

 

 

   

5.2 Üretim, Test ve Sürüş Aşamalarında Alınan Güvenlik Önlemleri   

 

 

5.2.1 Üretim Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri   

 

• 3D’den çıkaracağımız maddelerden zarar görmemek için yapılacak 

işlemler sırasında gözlük ve eldiven kullanılmalıdır ve makinelerin yanına 

yaklaşılmamalıdır.  

 

• Robotta yapacağımız birleştirme ve kaynak işlemleri sırasında ısı ve ışıktan 

korunmak için    maske ve eldiven takılmalıdır.  

 

• Çalışma alanına kesinlikle yiyecek ve içecekle girilmemelidir.  
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• Robot su ortamına uygun üretilmelidir ve uygunluğundan emin olunmadan 

test aşamasına geçilmemelidir.  

 

•Çalışma alanında dikkatli ve disiplinli davranılmalıdır. 

 

 

 

           5.2.2 Sürüş Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri   

 

• Sürüş yaptığımız havuzda herhangi bir elektriksel ya da mekaniksel bir sorun 

yaşamamak için tüm sistemler iyice kontrol edilmelidir.  

 

• Sürüş esnasında görevli dışında havuz içerisinde kimse olmamalıdır.  

 

• Robotu kullanacak olan kişinin dikkati sürüş esnasında dağıtılmamalıdır, 

sürücü de robota tam konsantre olmalıdır.  

 

• Havuz kenarına herhangi bir elektrikli alet getirilmemelidir 

 

 

5.3. Kişinin Güvenliği İçin Uyulması Gereken Kurallar 

 

1. Önünüzü ve ceplerinizi düğmeleyiniz. 

 

2. Yakalarınızı ve kollarınızı düğmeleyiniz. 

 

3. Saat ve yüzüklerinizi çıkartınız. 

 

4. Uç tarafı takviyeli (çelik burunlu vb.) , kalın kaymayan tabanlı ve sağlam 

üst kısma sahip olan ayakkabılar giyiniz. Gevşek kalan herhangi bir ucu 

dışarıya taşmayacak şekilde ayakkabı bağlarınızı bağlayınız. 

 

5. Eğer döner bir parçası bulunan bir makine başında çalışıyorsanız ve 

saçlarınız uzunsa bunlar uygun bir şapka altına (veya saç filesine) 

sıkıştırılmalıdır. 

 

6. Makina koruma tertibatının (siper) mevcut olmadığı veya uçan parçacıklara 

karşı yeterli koruma sağlanamadığı durumlarda koruyucu iş güvenliği 

gözlükleri takılmalıdır. 

 

7. Düşme tehlikesi olan cisimlerin bulunduğu bir alanda çalışıyorsanız 

koruyucu baret giyiniz. 

 

8. Gürültü düzeyinin 80 desibeli aştığı alan ve makinelerde mutlaka kulak 

koruyucusu kullanınız. 
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9. Sıcak parçaları, saç gibi sivri malzemeleri ve tehlikeli kimyasal maddeleri 

taşırken daima eldiven kullanınız. (Matkap ile çalışırken asla eldiven 

kullanmayınız). 
 

 

 

 

 

5.4. Güvenlik Kontrol Listesi 

 

 
 

5.5. Su Sızdırmazlığına Karşı Yapılanlar 

 

Su altında sızdırmazlık konusunun öneminin farkındayız ve bunun için 

robotumuzda çeşitli önlemler almaktayız. 

 

GÜVENLİK KONTROL 

LİSTESİ

BAŞLIK YAPILACAK İŞ EVET HAYIR BİTTİ Mİ?SORUMLU KİŞİ

GENEL
Kesici, delici aletler kutusuna 

konuldu mu?
Aykan Örsçelik

GENEL
Çalışma alanında herhangi bir 

sıvı veya yiyecek var mı?
Aykan Örsçelik

GENEL
Çalışırken herkes gözlük ve 

eldiven takıyor mu?
Aykan Örsçelik

GENEL Prizde bırakılmış kablo var mı? Aykan Örsçelik

GENEL
Çalışma alanı terk edilmeden 

önce temizlendi mi?
Aykan Örsçelik

ELEKTRONİK
Herkes elektriği nasıl keseceğini 

biliyor mu?
Ege Tunalı

ELEKTRONİK

Çalışmadan sonra kullanılan 

elektronik parçalar kapatıldı 

mı?

Ege Tunalı

ELEKTRONİK
Kısa devreye müsait kablo var 

mı?
Ege Tunalı

ELEKTRONİK
İhtiyaçtan az veya fazla güç 

kullanılıyor mu?
Ege Tunalı

ELEKTRONİK
Kablo bağlantılarının doğruluğu 

kontrol edildi mi?
Ege Tunalı

MEKANİK
Mekanik parçaların bakımı 

yapıldı mı?
Arınç Kuloğlu

MEKANİK
Robotu test etme esnasında 

suda bir canlı var mı?
Arınç Kuloğlu

MEKANİK

Paslanmış, kırılmış veya başka 

bir parçaya takılmış bir parça 

var mı?

Arınç Kuloğlu

MEKANİK
Tüm vidalar gerekli miktarda mı 

sıkılı?
Arınç Kuloğlu

YAZILIM
Alıcı-verici sağlıklı bir şekilde 

iletişim kurabiliyor mu?
Aykan Örsçelik

YAZILIM
Arayüz gerekli bilgileri ve 

görüntü akışını sağlıyor mu?
Ege Tunalı
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1. Tüpün arkasından gelen motor kablolarının penetrator’larına 2 adet o-

ring takmaktayız 

 

2. Tüpün ön kısmında bulunan flanşa 2 adet o-ring takmaktayız 

 

3. Robotumuzu suya sokmadan sızdırmazlığı önce vakum pompası ile test 

etmekteyiz 

 

4. Tüm motorlarımızın kabloları izoledir 

 

5. Robotun dışında herhangi bir elektronik malzeme bulunmamaktadır 

 

6. Ethernet kablomuz su altı için uydundur 

 6.  TEST 

Korona virüsü tüm diğer tüm ekipler gibi bizi de oldukça kötü şekilde etkilemiş 

bulunmakta fakat biz bu aşamaya kadar elimizdeki tüm imkanları kullanarak 

yapabildiğimiz tüm çalışmaları yaparak testlerini gerçekleştirdik. Robotumuzun bütün 

halindeki yapımını KTR ile Video teslimi arasındaki sürede gerçekleştireceğiz. 

KTR’yi teslim ettikten sonra hiç zaman kaybetmeden tüm malzemelerin tedariğini 

gerçekleştirmeyi ve hemen ardından robotun bütün halindeki yapımına geçmeyi 

planlıyoruz. Hem elektronik hem de mekanik parçaların testlerini aşağıda 

görebilirsiniz. 

• RaspberryPi ile Ethernet üzerinden haberleşme sağlandı.  

• Raspberry Pi ve Pixhawk entegre edilerek sürüş Pixhawk’ın ve sensörlerin 

kalibrasyonları denendi  

• Raspberry Pi Camera, Raspberry Pi’ın kamera portuna bağlanarak görüntü 

akışı test edildi 

• Robotik kolun kancasının açılma ve kapanma testleri yapıldı 

• Pervane ve nozzle gibi 3D printerdan basılacak olan parçaların ABS, PLA ve 

PETG filamentleri ile baskıları yapıldı ve viskozitesi uygun sıvılar ile testleri 

yapılarak en uygun filament seçimleri yapıldı. 

• Evdeki CNC ile gücünün yettiği kadarıyla delrin kesildi ve işlendi. Ardından 

gerekli testleri yapıldı. 

• Rotor üretimi için gerekli olan paslanmaz çelik ve neodyum mıknatısın tesltleri 

yapıldı 

• Yaptığımız kumandanın komut iletim testleri yapıldı 
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7. TECRÜBE 

Tüm ekip olarak daha önce insansız su altı sistemleri de dahil olmak üzere birçok 

robotik yarışmasına katıldık. Fakat buna rağmen bu süreçte çok fazla hata yaptık ve 

çok şey öğrendik. Yaptığımız hatalardan sonra hiçbir zaman pes etmedik ve her zaman 

bu hatalardan ders alarak daha iyisini yapmak için çalıştık. Bu süreçte en çok 

yapabileceğimiz şey test yapmak ve bu testler sonucunda hatalarımızdan ders alarak 

yanlışlarımızı düzeltmekti ve biz de bu sebeple sürekli olarak test yaptık. Bu testler 

sonucunda da her hatadan bir tecrübe edindik. 

• İlk başta seçtiğimiz ESC’nin tek yönlü olduğunu fark ettik ve daha sonra 

reversable bir ESC bulduk 

• Robotta dome’un önemini ve buna bağlı olarak ışığın kırılmasının robot 

yapımında nasıl kullanılabileceğini tecrübe ettik 

• Testlerimiz sırasında pek çok kez sızdırmazlık sorunu yaşadık ve 

sızdırmazlığın öneminin sandığımızsan da çok olduğunu öğrendik. Özellikle 

elektronik parçalar için sızdırmazlık büyük bir önem teşkil etmekte 

• Güç iletimi için kullanılan kabloların özellikleri çok önemlidir ve olası bir 

hatada aşırı yüklenmeye bağlı olarak elektronik devrede yanmalar meydana 

gelebilir 

• Kablo bağlantıları doğru yapılmaz ise yanlış pine giden bağlantılar sonucu 

elektronik devrede yanmalar meydana gelebilir 

• Tüm elektronik parçalar hacmi kısıtlı bir tüpün içinde bulunduğu için 

kablolama belirli bir düzen içerisinde olmazsa kısa devre kaçınılmaz bir hal 

almaktadır 

• Test aşamasında kodla ilgili bir hatayla karşılaşıldığında debugging yaparak 

koddaki hataları tespit etmek bir hayli zor olduğu için temiz ve düzenli kod 

yazmak çok önemlidir 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.3.  ZAMAN 

Çalışmalara başladığımız gün bir zaman çizelgesi oluşturduk ve tüm 

çalışmalarımızı bu çizelgeye uyacak şekilde ilerlettik. Bu sayede herhangi bir 
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işimizde bizden kaynaklı bir zaman problemi yaşamadık. Zaman çizelgemizi 

zaman zaman düzenlememiz gerekti fakat her zaman için elimizde uyacağımız bir 

zaman çizelgemiz oldu. İşlerin aksamaması ve son zamana sıkışmaması açısından 

zaman çizelgesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Şuanki 

durumda mevcut çizelgemize göre olmamız gereken noktadayız. Bundan sonrası 

için ise Haziran ayının ortasında tüm malzemelerin tedariğini tamamlamayı, 

Temmuz ayının başlarında robot yapımını bitirmeyi ve sonrasında ise teste dayalı 

düzenlemelerimizi yapmayı planlıyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

At 
Risk Task Name Status Start Date End Date 

% 
Complete       

  Ön Tasarım Raporuna Kadar       100% 
 

Görev Dağılımı Complete 28.02.2020 29.02.2020 100% 
 

Görev Analizi Complete 01.03.2020 03.03.2020 100% 
 

Sigma ve Fiberglass İle Robot Tasarımları Complete 04.03.2020 18.03.2020 100% 
 

Elektronik Tasarım Complete 04.03.2020 15.03.2020 100% 
 

Ön Tasarım Raporunun Tamamlanması Complete 28.02.2020 25.03.2020 100% 

  Kritik Tasarım Raporuna Kadar       100% 
 

Kendimiz tasarlamayı ve üretmeyi 
planladığımız parçaların tasarımı 

Complete 05.04.2020 20.04.2020 100% 

 
En iyi robot tasarımına ulaşma Complete 05.04.2020 01.05.2020 100% 

 
Robotik kol tasarımı Complete 01.05.2020 10.05.2020 100% 

 
Sponsor bulma Complete 20.04.2020 15.05.2020 100% 

  Hareket Kabiliyet Videosuna Kadar       4% 
 

Kullanılacak malzemelerin alınması Not Started 01.06.2020 10.06.2020 0% 
 

Kendi yapacağımız parçaların üretimi Started 25.04.2020 10.06.2020 20% 
 

Robotun yapımı Not Started 10.06.2020 01.07.2020 0% 
 

Robotu test etme Not Started 05.07.2020 06.08.2020 0% 
 

Robotun eksiklerini tamamlama Not Started 05.07.2020 01.09.2020 0% 
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8.4.  BÜTÇE 

 

ÖTR aşamasından sonra yaptığımız çeşitli araştırmalar ve çalışmalar 

sonucunda bütçemizi daha düşük bir miktara indirdik. Bunda kendimiz 

ürettiğimiz parçaların katkısı büyük. Dışarıdan alımı minimuma indirerek 

özgünlüğü arttırma ve ihtiyaç duyulan bütçeyi azaltma planımız bize oldukça 

olumlu anlamda yansıdı. Aldığımız sponsorluklar ve Teknofest’ten alacağımız 

hibeler ile birlikte bütçemizi karşılayabilmekteyiz. 

Malzeme 
Listesi 

    

Toplam     

9.609,00 ₺ 
    

Malzeme Adet  Maliyet  

Pixhawk Otopilot 1  1.309,00 ₺  

12V 25A Güç Kaynağı 1  200,00 ₺  

ESC 6  960,00 ₺  

Watertight Enclosure 1  1.500,00 ₺  

Thruster 6  4.900,00 ₺  

AWG Kablo(25M) 1  100,00 ₺  

Ethernet Kablosu(30M) 1  100,00 ₺  

Kamera 1  300,00 ₺  

Vakum Pompası 1  240,00 ₺  

     

 

8.5.  RİSK PLANLAMASI 
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Takımca oluşabilecek tüm risklere hazırlıklıyız. Gerek güvenlik alanında, 

gerekse parça bozulmasına karşı her zaman önlemliyiz. Yerlilik ve millilik 

ideolojisi bize birçok katkı sağlamakta. Çoğu parça kendi üretimimiz olduğu 

için kolayca yerine yenisini getirebilmekteyiz. Örneğin bir pervane kırılırsa 3D 

printer ile kolayca yenisini basarak sorunu çözebilmekteyiz. Veya motorun 

rotor bölümüyle alakalı bir sorun olursa kendimiz ürettiğimiz için müdahele 

etme noktasında bilgi olarak yeterli bir konumdayız eğer müdahele edilemez 

bir sorunsa da yenisini üretme imkanımız bulunmakta. 

 

 

 

 

8.3.1. Plan 1   

 

Biz tüm parçalarımızı hazard code’lu olarak üretiyoruz. Suyla temas eden ya da 

mekanik güç aktaran bütün unsurların yedeğini bulunduruyoruz. İzolasyon ile ilgili 

olarak ilgili mevzuata ip65 ve ip67 uygun parçalar kullanıyoruz ama herhangi bir 

sorun olduğunda istatiksel olarak hangi parçanın yedeğini bulundurmak durumunda 

olduğumuzu biliyoruz. 

  

  

  

8.3.2. Plan 2  

 

Ekibimizden 2 üyeyi Total Quality Management System'i inceleyip kendi 

çalışmalarımıza entegre etmek üzere görevlendirdik. Onlardan gelen geri dönütlere 

uygun olarak tüm üretim süreçlerimizi TQMS'e uygun olarak planlamaktayız. 

Övünerek söyleyebiliriz ki Total Quality Management uygulayan bir işletme bu 

konuda hangi önlemleri almışsa biz de aynılarını almış durumdayız. Bunlara birkaç 

örnek vermek gerekirse: 

 

1. Tutarlı ve öngörülebilir sonuçlar elde etmek için tüm faaliyetler birbiriyle ilişkili 

süreçler olarak yönetilmelidir. Bu birbiriyle ilişkili faaliyetler tutarlı bir sistem 

olarak işlev görür. 

2. Kararlar, verilerin analizinden ve değerlendirilmesinden elde edilen öngörülere 

dayanmaktadır. Bu, istenen sonuçların elde edilmesine yardımcı olacaktır. 

  

  

  

8.3.3. Plan 3  

 

Kullandığımız malzemelerin maliyetinin farkındayız ve bu sebeple çeşitli sponsorlarla 

çalışmaktayız. Yaptığımız bütçe riski planından sonra her ne kadar önlem alsak ve 

uygun malzemeler kullansak da çeşitli sorunlarla karşılaşabilir ve mali açıdan sıkıntıya 
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düşebiliriz. Bu sebeple sponsorlarımızla süreç içerisinde bağlantımızı koparmamaya ve 

elimizde fazladan para bulundurmamız gerektiğine karar verdik. Ve buna ek olarak bir 

arkadaşımızı bütçenin takibini yapması için görevlendirdik. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

4.1.’de belirttiğimiz robot tasarımları birer konsept olarak ekibimizin içinde doğdu. Biz 

bunları var olan dizaynlardan yeterince ayrıştırmak için kendi içimizde elediğimiz onlarca 

değişik plan ve projeden oluşturduk. Bu nedenle projeye ilk başladığımız andan itibaren 

yenilikçi olmak, denenmemişi yapmak ve farklı fikirler üretmek yaptığımız tüm seçimlerde 

ön şart oldu. Fikirlerimiz genel geçer fizik kurallarını takip etmekle birlikte, ekibimize aittir 

ve daha önce denenmemiş özgün tasarımları ön görmektedir. Robotumuzdaki parçaları ise 

hazır almak yerine sorunlara karşı yerli ve milli çözümler üretmek adına kendimiz 

tasarlamayı ve üretmekteyiz. Öncelikle piyasadaki hazır thruster’lardan birini almak yerine 

yalnızca thruster core alarak rotor kısmını CNC ve torna makinelerinde paslanmaz çelik ile 

kendimiz üretiyoruz. Ayrıca uygun bir pervane ve nozzle tasarladık ve 3D printerda PETG, 

ABS ve PLA olmak üzere 3 farklı filament ile baskı aldık ve en uygun olanını test ettikten 

sonra seçtik. Robotik kol olarak ise hazır bir robotik kol yerine kendi tasarladığımız robotik 

kolu kullanacağız. Kendi robotik kolumuz sayesinde istediğimiz güçte çalışan ve 

istediğimiz işlevlere en iyi şekilde sahip bir robotik kola sahip olmuş olacağız. Yapmış 

olduğumuz 2 farklı robotik kol tasarımını aşağıda bulabilirsiniz. Robot kontrolü içinse 

kendi kontrol kumandamızı üretmekteyiz. Robotumuzun kullanım sırasında 

yönlendirilmesi için alışılmış hazır çözümleri kullanmak yerine özgün bir kumanda 

arabirimi ve protokolü geliştirmeye odaklandık. Kumanda biriminin plastik kısımlarını 3D 

Yazıcıda basılacak şekilde tasarladık. Robot ve kumanda tarafında birer adet mikro 

kontrolcü kullandık. Motorlara kumanda edecek komut setlerini belirledikten sonra basit 

ama sağlam bir iletişim protokolü geliştirdik. Bu protokol sayesinde veri kablosu üzerinden 

robotun yapacağı hareketlerle ilgili komutları iletmenin yanı sıra, robotun durumu ile ilgili 

geri dönüş bilgilerini kumanda ünitesine eklediğimiz bir LCD ekran üzerinden 

görüntülemeyi amaçladık. Robotla ilgili ayarları yaparken kontrol birimi üzerinden bize 

dönen veri konfigürasyon dosyamızı oluştururken bize çok yardımcı oldu. Ekte kontrol 

biriminin prensip şemasını görebilirsiniz. Her iki tarafın firmware yazılımı ile ilgili kod 

snippetlerini de aşağıda bulabilirsiniz. 

 



 
 

38 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

39 
 

10. KAYNAKÇA 

1. 3D CAD Design Software. (2020). Retrieved from https://www.solidworks.com  

2. 3D CAD Design Software. (2020). Retrieved from 

https://www.autodesk.com.tr/products/fusion-360/students-teachers-educators 

3. GrabCAD - CAD library. (2020). Retrieved from https://grabcad.com  

4. Thingiverse - Digital Designs for Physical Objects. (2019). Retrieved from 

https://www.thingiverse.com/  

5. Technologies, Z. (2020). Zaxe 3D Printing Technologies. Retrieved from 

http://zaxe.com/tr/  

6. Home Page - Pixhawk. (2020). Retrieved from http://pixhawk.org  

7. (2020). Retrieved from https://www.raspberrypi.org 

8. QGC - QGroundControl - Drone Control. (2020). Retrieved from 

http://qgroundcontrol.com  

9. Welcome to Python.org. (2020). Retrieved from https://www.python.org  

10. Xbox Resmi Sitesi: Konsollar, Oyunlar ve Topluluk | Xbox. (2020). Retrieved from 

https://www.xbox.com/tr-TR/  

11. Overview · ArduSub GitBook. (2020). Retrieved from https://www.ardusub.com  

12. Sayfa, A., & Yarar, E. (2020). ESC Nedir Ve Ne İşe Yarar | TürkRC.com. Retrieved from 

https://www.turkrc.com/esc-nedir/ 

13. What is a Raspberry Pi?. (2020). Retrieved from https://www.raspberrypi.org/help/what-

%20isa-raspberry-pi/  

14. Raspberry Pi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey - Technopat. (2020). Retrieved from 

https://www.technopat.net/2018/07/14/raspberry-pi-hakkinda-bilmeniz-gereken-her-sey/  

15. Servo Motor Nedir? Çeşitleri ve Çalışma Prensibi | Robotistan.com. (2020). Retrieved 

from https://maker.robotistan.com/rc-servo-motor-nedir/  

16. AHD Kamera (Analog HD Kamera) Nedir? - Neutron Güvenlik Sistemleri, Güvenlik 

Kameraları. (2020). Retrieved from https://www.neutron.com.tr/haber/ahd-kamera-

analog-hdkamera-nedir/211  

17. Robot Kolu Nedir? Robot Kolu Nasıl Çalışır? Endüstriyel Robotlar. (2020). Retrieved 

from https://www.elektrikport.com/universite/robot-kolu-nedir-nasil-calisir/15043  

18. Gagne, D. (2020). Overview · QGroundControl User Guide. Retrieved from 

https://docs.qgroundcontrol.com/en/  

19. Low-Light HD USB Camera - Blue Robotics. (2020). Retrieved from 

https://www.bluerobotics.com/store/sensors-sonars-cameras/cameras/cam-usb-low-light-

r1/  

20. Aluminum Tube – 11.75″, 298mm (4″ Series) - Blue Robotics. (2020). Retrieved from 

https://www.bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/4-series/wte4-m-tube-12-r1/ 

21. Electronics Tray (4" Series) - Blue Robotics. (2020). Retrieved from 

https://www.bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/4-series/wte4-etray-r1/  

22. Optically Clear Dome for 4" Series Watertight Enclosure. (2020). Retrieved from 

https://www.bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/4-series/wte4-p-dome-r4-rp/  

23. Aluminum End Cap with 5 Holes (4" Series) - Blue Robotics. (2020). Retrieved from 

https://www.bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/4-series/wte4-m-end-cap-5-

hole-r1/  

24. Newton Subsea Gripper - Blue Robotics. (2020). Retrieved from 

https://www.bluerobotics.com/store/thrusters/grippers/newton-gripper-asm-r1-rp/ 

25. T200 Thruster - Blue Robotics. (2020). Retrieved from 

https://www.bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster/  

26. Total Quality Management - 7 Principles with Examples & QM Tools. (2020). Retrieved, 

from https://reqtest.com/testing-blog/total-quality-management/ 

 

 

https://www.solidworks.com/
https://www.autodesk.com.tr/products/fusion-360/students-teachers-educators
https://grabcad.com/
https://www.thingiverse.com/
http://zaxe.com/tr/
http://pixhawk.org/
https://www.raspberrypi.org/
http://qgroundcontrol.com/
https://www.python.org/
https://www.xbox.com/tr-TR/
https://www.ardusub.com/
https://www.turkrc.com/esc-nedir/
https://www.raspberrypi.org/help/what-%20isa-raspberry-pi/
https://www.raspberrypi.org/help/what-%20isa-raspberry-pi/
https://www.technopat.net/2018/07/14/raspberry-pi-hakkinda-bilmeniz-gereken-her-sey/
https://maker.robotistan.com/rc-servo-motor-nedir/
https://www.elektrikport.com/universite/robot-kolu-nedir-nasil-calisir/15043
https://docs.qgroundcontrol.com/en/
https://www.bluerobotics.com/store/sensors-sonars-cameras/cameras/cam-usb-low-light-r1/
https://www.bluerobotics.com/store/sensors-sonars-cameras/cameras/cam-usb-low-light-r1/
https://www.bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/4-series/wte4-m-tube-12-r1/
https://www.bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/4-series/wte4-etray-r1/
https://www.bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/4-series/wte4-p-dome-r4-rp/
https://www.bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/4-series/wte4-m-end-cap-5-hole-r1/
https://www.bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/4-series/wte4-m-end-cap-5-hole-r1/
https://www.bluerobotics.com/store/thrusters/grippers/newton-gripper-asm-r1-rp/
https://www.bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster/


 
 

40 
 

 

  

 


