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1 RAPOR ÖZETİ 

Sualtı aracımızı geçmiş senelerde olduğu gibi mümkün olduğunca küçük ve hafif 

tasarlamaya çalışacağız. Aracımızı 3000 gr ve 3000 cm3 olacak şekilde tasarlamayı planladık. 

Bu şekilde aracımız su içerisinde askıda kalabilecek çok küçük kuvvetler ile aracımızı 

istediğimiz yöne hareket ettirebileceğiz. Ön görümüz aracımızın 3000 gr’dan daha hafif olası 

yönünde. Bu şekilde aracımızın en alt noktasına az da olsa kursun ekleyerek aracımızın sürekli 

düz ve dengede kalmasını da sağlamış olacağız. Ağırlığımız hedeflediğimiz noktadan fazla 

olursa bu sefer aracımızın tepe noktasında bulunan küçük denge hava tüpünü büyüterek dengeyi 

oluşturmaya çalışacağız. 

Aracımızda hareketi sağlayan toplam 8 adet fırçasız motor kullanmayı planlıyoruz. Bu 

motorlardan 4 tanesi aracımızın yukarı aşağı hareketini sağlayacaktır. Ön tarafta 2 ve arka 

tarafta da 2 adet motor sayesinde aracımızı dengeli bir şekilde yukarı aşağı hareketini sağlarken 

istersek sadece burun aşağı veya yukarıda hareket edebileceğiz. 

Aracımızın diğer dört motoru ise köşelerde ver birbirlerine dik şekilde yerleştirilecektir. 

Bu sayede aracımız hiç dönmeden sağa-sola, ileri-geri hareket edebilecekken istersek saat 

yönünde veya ters yönde olduğu yerde dönme hareketini de sağlayabilecektir.  

Biz sualtı aracımıza her şeyi kendimiz yapmayı tercih ediyoruz. Son 2 teknofest sualtı 

yarışmalarında kazandığımız tecrübelerimizi daha geliştirerek kendi motorlarımızı kendimiz 

sudan izole ederek düşük enerji ile yüksek verim sağlamayı planlıyoruz. Gövde, motor kılıfları 

ve pervaneler tamamen kendi tasarımımız ve üretimimizdir.  

Bu sene görüntü aktarmak için farklı bir yöntem seçerek web cam kameralarının 

kablolarını uzatma yöntemini bulduk. Bu şekilde kontrol masasında robot içerisindeki web cam 

kamera görüntülerini izleyebiliyoruz.  

Daha önceki robot yarışmalarından elde ettiğimiz tecrübe ile geliştirildiğimiz vidalı 

milli robot el ile cisimleri sıkı bir şekilde tutma ve taşıma kabiliyeti kazandık.  

2 TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri  

Adı Soyadı Görev Yeri Sınıfı Görevi 

Mustafa CİVELEK 
Karatay Bilim ve 

Sanat Merkezi 

Kurum Müdürü 
Bilişim Teknolojileri 

ve Yazılım 

Öğretmeni 

Fethullah Tahacan 

ÇELEBİ 

Karatay Bilim ve 

Sanat Merkezi 

10. Sınıf 
Proje Öğrencisi 

(Robotik) 

Ali Furkan  
Karatay Bilim ve 

Sanat Merkezi 

10. Sınıf 
Proje Öğrencisi 

(Robotik) 
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Salim Eren KAYA 
Karatay Bilim ve 

Sanat Merkezi 

10. Sınıf 

Proje Öğrencisi 

(Robotik) 

Muhammed Kutalp 

KEYİK 

Karatay Bilim ve 

Sanat Merkezi 

10. Sınıf 
Proje Öğrencisi 

(Robotik) 

Ömer Necmi 

KAYHAN 

Karatay Bilim ve 

Sanat Merkezi 

12. Sınıf 

Proje Öğrencisi 

(Robotik) 

Ali Emre ŞEKER 
Karatay Bilim ve 

Sanat Merkezi 

12. Sınıf 

Proje Öğrencisi 

(Robotik) 

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

• Yazılım ve Arayüz
• Ömer Necmi KAYHAN

• Ali Emre ŞEKER

• Elektronik Devre Tasarımı ve 
Üretimi

• Salim Eren KAYA

• Muhammed Kutalp KEYİK

• Malzeme Temini Bütçe Planlamsı ve 
Ortam Hazırlıkları

• Ali Furkan ATABEK

• Mekanik Aksam Tasarımı ve 
Geliştirme

• Ali Emre Şeker

• Fethullah Tahacan ÇELEBİ
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3 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Robotumuzun genel fiziki durumu üzerinde çok fazla değişikliğe gitmiyoruz. Ana gövde 

olarak kullanacağımız 75 mm çapındaki atık su borusu yerine 100 mm çağın alüminyum boru 

kullanmaya karar verdik.  75 mm’den 100 mm çapa geçiş nedenimiz, robotun enerji ihtiyacını 

gövde içerisine yerleştireceğimiz bataryalardan karşılayacak olmamızdır. 

 Elimizde hem pvc hem de alüminyum boru var iken biz alüminyum boru kullanmayı 

tercih ettik. Alüminyum boru kullanmamızın nedeni ise alüminyumun çok iyi bir ısı iletimi 

sağlamsıdır. Bundan dolayı robotumuz içi çok daha kolay soğuyabilecektir. 

Robotumuz daha önce de belirtiğimiz gibi 8 adet motor ile hareket edecektir. Bu 

motorların 4 tanesi yukarı aşağı hareketi sağlarken, diğer 4 tanesi ileri-geri, sağa-sola hareketi 

sağlayacaktır. Ancak daha önce ötr raporumuzda 12 V 3000 RPM redüktörlü dc motor 

kullanacağımızı belirmiştik. Dc motor kullanma nedenimiz, dc motorların sürmesin kolay 

olması, çift yönlü sürülmesi ve düşük akımda çalışmasıydı. Geçen sene katıldığımız ve 5. 

olduğumuz sualtı robotumuz en fazla 2 amper akım çekmekteydi. Ancak çok fazla güçlü 

değildi.  

Ötr raporundan sonra yaptığımız deneme çalışmaları ile fırçasız motor kullanmaya karar 

verdik. Fırçasız motorlarımızın enerji ihtiyacını 100 mm gövde tabanına döşeyeceğimiz lipo 

bataryalar ile sağlamaya çalışacağız. Her bir motor için 3S 450 mAh lipo batarya kullanacağız 

(robotistan, 2020). Her bir motor için ayrı bir batarya kullanacak olmamızdan dolayı küçük 

ebatlı (46x23x23mm) lipo batarya tercih ettik.  

Fırçasız motorlarımızı iki yönlü sürmek için ESC-motor arasındaki bağlantıları 

Telekom rölesi olarak adlandırılan 5 volt 8 ayaklı röleler kullanıp değiştirerek sağlayacağız 

(direnc.net, 2020).  

Kameralar için ön tasarım raporunda 1 adet A4 Tech PK-910H Webcam ve 2 adet kalem 

kamera kullanacağımızı belirmiştik. Ötr de kullanmayı planladığımız kalem kameraların görüş 

açısı dar olması nedeniyle daha geniş açılı webcam kameralara yönelerek 3 adet A4 Tech PK-

910H Webcam kamera kullanmaya karar verdik (www.vatanbilgisayar.com, 2020). 

 Haberleşmeyi robot içerisindeki arduino ile kontrol masasındaki arduino arasında 

kuracağımız tx-rx seri bağlantısı ile sağlayacağız. En az 25 metre olan robot ve kontrol masasın 

arasındaki kablo mesafesi sorununu ise TTL-RS485 Seri Dönüştürücü Kartı (MAX485) 

kullanarak çözüyoruz (robotistan, 2020). Uzun mesafelerde seri haberleşme özellikle arduino 

rx-tx çok mümkün olmuyor. Bu sorunu max485 kullanarak çözmüş oluyoruz. 

Motor kontrolleri için kendimizin tasarladığı ve geliştirme çalışmalarını devam ettiğimiz 

arduinolu kartlar ile sağlayacağız. 

Görüntü aktarma işlemleri için çok basit bir mantık ile çözmeyi planladık. Kontrol 

masasında bulunan bilgisayarlara çok uzun kablolu usb kamera bağlayarak çözüyoruz. 

Muhtemelen 25 metre uzunlukta usb kablodan görüntü almak çok mümkün değil. Ancak usb 

uzatma adaptörü (Hadron HD-4461 USB RJ45 Extension Adapter 45 m) ile usb kablo 
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mesafesini 45 metreye kadar çıkarabiliyoruz (www.hepsiburada.com, 2020). Araştırmalarımız 

bu adaptörü kullanabileceğimiz göstermektedir. Ancak bu adaptörü henüz deneyemedik.  

Olası sorun veya sorunlar ortaya çıkarsa, şu an elimizde olan ve geçen sene de kullanmış 

olduğumu robot içerisine yerleştirilen ve kameraların bağlandığı Latte-Panda mini bilgisayara 

Cat5 kablo kullanarak uzak masaüstü kontrolü ile görüntüleri kontrol masasından izleyebiliriz.  

Ötr raporunda da belirtiğimiz gibi robotumuzun dalma batması için herhangi bir ilave 

çaba sarf etmemekteyiz. Çünkü robotumuz öz kütlesini su ile aynı tutarak su içerisinde askıda 

kalmasını sağlıyoruz. Bunun için robotun tabanına yerleştirdiğimiz kurşun blokların ağırlığı ve 

tepe noktasına yerleştirdiğimiz içi boş denge tüpleri hacimlerini değiştirerek 

sağlayabilmekteyiz. Ayrıca robotun alt noktasındaki kurşunlar ve tepe noktasındaki hava tüpleri 

robotumuzun sürekli X ve Y ekseninde dengede kalmasını sağlamaktadır.  

Robotumuzun ön ve arka kapaklarının su sızdırmazlığını kendimizin geliştirdiği silikon 

contalar ile sağlamaktayız. Bu silikon conta için şekil 1’de tasarımını gördüğümüz kalıbı şekil 

2’de görüldüğü üzere 3 boyutlu yazıcıdan çıkardık.  Kalıbı kullanarak şekil 3 de görülen contayı 

yaptık.  

 

Şekil 1: Conta kalıbı 

tasarımı 
 

Şekil 2: Conta kalıbı 

 

Şekil 3: Silikon conta 

 

Arka kapak için şekil 4’görülen sanayide imal ettirdiğimiz alüminyum kapağı tercih ettik.  

 

 

Şekil 4: Alüminyum arka kapak 
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Robot alt kısmına yerleştireceğimiz elinde çalışma sisteminde değişikliğe gittik. Daha 

önceleri (meb robot yarışması için endüstriyel robotik kol) geliştirdiğimiz Vidalı Metal 

Redüktörlü 6V 150 RPM Mikro DC Motor ile tahrik olan el kullanmaya karar verdik.  

 

ÖTR BÜTÇE PLANLAMASI 

 

Malzeme adı                             Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Latte Panda 4G/64 GB 1 1369,98 1369,98 

3D yazıcı filamenti ABS   2 paket 165 330 

A4 Tech PK-910H 2 209 418 

TB6612FNG 8 33,49 267,92 

12V 3000 RPM DC motor 8 118,59 948,72 

Analog Kamera 1 ~400 ~400 

Pololu AltIMU-10 V5 Gyro 1 174,07 174,07 

Arduino Nano 2 48,44 96,88 

Arduino Mega Mini 1 79,47 79,47 

Servo (Su Geçirmez) 1 181,84 181,84 

Kalıp silikon RTV2 1 kg 60 60 

Cat 5-6 kablo 30 metre 2 60 

Vida ve muhtelif malzeme   200 

TOPLAM 4526,88 

 

KTR BÜTÇE PLANLAMASI 

Malzeme adı                             Adet Birim 

Fiyat 

Toplam 

Fiyat 

AltIMU-10 V5 Gyro, İvme Ölçer, Pusula ve 

Yükseklik Sensör Ünitesi - PL-2739 185,56 1 185,56 

Arduino Mega2560 Pro Mini 67,7 2 135,4 

ProFuse 11.1V Lipo Batarya 1350mAh 30C 196,31 11 2159,41 

KTS103 On / Off / On 3 Ayak Toggle Anahtar 2,71 3 8,13 

TTL-RS485 Seri Dönüştürücü Kartı (MAX485) 6,05 2 12,1 

6 Pin Düz Su Geçirmez Konnektör Takım 7,97 5 39,85 

5V Tianbo Telekom Röle (5V 2A) - HJR1-2C-L-

05VDC-S-ZY 4,38 8 35,04 

30 A ESC - Fırçasız Motor Sürücü Modülü 107,3 8 858,4 
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Emax Xa2212 820 KV Multirotor Fırçasız Motor - 

Drone Motoru 112,95 8 903,6 

A4 TECH PK-910H 1080P FULL HD WEBCAM 220 3 660 

Frisby FA-6610UE USB 2.0 - RJ45 Extender 

Uzatma Adaptörü 45,6 2 91,2 

Xt60 Erkek Lipo pil Şarj Kablosu 15 cm 16awg 11,95 10 119,5 

350mA 3535 Kırmızı 73.9-80.6 lm Power Led 7,57 1 7,57 

Çapraz(Cross) 2.8V ~ 5.2V Lazer Diyot 5mW 

650nm Kırmızı 95,58 1 95,58 

Vidalı Metal Redüktörlü DC Motor - Mikro DC 

Motor - 6V 150RPM (M4 * 55) 87,62 1 87,62 

Zaxe PLA 194,7 1 194,7 

20x30 cm Çift Yüzlü Bakır Plaket - FR4 (Epoksi) 44,66 1 44,66 

Kumanda Gimbal Joystick (Sol Kontrol Kolu) 37,95 1 37,95 

Kumanda Gimbal Joystick (Sağ Kontrol Kolu) 37,95 1 37,95 

TB6612FNG Çift Motor Sürücü Kartı (Yeni 

Versiyon) - PL-713 36,31 1 36,31 

     TOPLAM 5750,53 

 

ÖTR ve KTR bütçe planlanması karşılaştırıldığında Ktr bütçesinde 1223,65 tl bir artış 

görülmektedir.  
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4 ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Robotumuzun ana gövdesi alüminyum borudan oluşmaktadır. Geçen sene roket 

yarışmasında kullanmış olduğumuz borudan artan şekil 5’de görüldüğü üzere 100 mm çapında 

350 mm uzunluğundaki boruyu kullanmaya karar verdik.   

 

Lipo Batarya 

Kontrol Kartı ve ESC’ler 

Kamera 

Sistemi 

Kurşun 

Acil Stop 

Su Üstü Kontrol İstasyonu 

Lipo Batarya 

Kontrol Kartı  

Joystick  
Haberleşme 

Modülü 

Ekran 

Kamera  

Kamera  

Ekran Ekran 
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Şekil 5 Ana Gövde 

 

Şekilde 10 da görülen Ön Kapak Tutucu Ana gövde içerisinde oturmaktadır. ABS 

filamentten ürettiğimiz bu kapak ana alüminyum boru içerisinde kuvvetli yapıştırıcı ile 

yapıştırılacaktır.  

Aşağıda şekil 7 ve 9’ da görülen contalar kendi imalatımızdır. 3 boyutlu yazıcıdan imal 

ettiğimiz kalıba RTV-2 kalıp silikon dökerek imal etmekteyiz.   

Şekil 8’de görülen ön cam güvenlik kameraların kabının kapağından sökülerek robota 

montaj edilecektir. 

Şekil 11 ve 12 de görüldüğü üzere ön kapağın son halkası şekil 6’da görülen ön kapak 

oluşturmaktadır. Ön kapak parçalarını birleştirmek için 4 metrik 8 adet vida kullanılacaktır. 

 

Şekil 6 Ön Kapak 

 

Şekil 7 Ön Kapak 

Dış Conta 

 

Şekil 8 Ön Cam 

 

Şekil 9 Ön Kapak İç 

Conta 

 

Şekil 10 Ön Kapak 

Tutucu (Alın) 
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Şekil 11 Ön Kapak Montaj A 

 

Şekil 12 Ön Kapak Montaj B 

 

Şekil 13 ve 14 de arka kapağın montajı görülmektedir. En dıştaki kapak üzerinde 6 adet 

bağlantı kabloları için yerler planlanmıştır. Kapak gövde arası kendimizin geliştirdiği RTV-2 

den imal edilen contalar kullanılmıştır. Kablo bağlantı için uzunluğu 20 mm, dış çapı 10 mm 

ve iç çapı 6 mm olan silindir silikon contaları kullanılacaktır. Bu contaları 2019 teknofest 

yarışmasında kullanarak test etmiştik. 

 

 

Şekil 13 Arka Kapak Montaj A 

 

Şekil 14 Arka Kapak Montaj B 

 

Şekil 15 görülen ileri-geri hareketi sağlayacak motorlar için motor tutucu ve pervane 

muhafazası olarak tasarladığımız parça görülmektedir. İç çapı 50 mm olarak planlanan bu 

tutucular Abs filament ile 3 boyutlu yazıcıdan imal edilecektir.  

 

Şekil 16 görülen yukarı-aşağı hareketi sağlayacak motorlar için motor tutucu ve pervane 

muhafazası olarak tasarladığımız parça görülmektedir. İç çapı 50 mm olarak planlanan bu 

tutucular Abs filament ile 3 boyutlu yazıcıdan imal edilecektir.  
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Şekilde 17’de görülen pervanenin tasarımı da bize aittir. Fırçasız motorlar çok hızlı ve 

güçlü dönme hareketini gerçekleştirdiği için pervaneleri 3 kollu yapmaya karar verdik. pervane 

dış çapımı 47 mm’dir. Pervane motor deliği 3 mm dir. Ve yandan 3 mm  alyan vida ile motor 

miline tutturulacaktır.  Şekil 18 de görülen yukarı-aşağı ve ileri-geri motorları gövdeye 

sabitlemek için geliştirdiğimiz parçadır. 

 

 

Şekil 15 İleri Geri Motor Tutucu 
 

Şekil 16 Yukarı Aşağı Motor 

Tutucu 

 

Şekil 17 Pervane 

 

Şekil 18 Motor Gövde 

Tutturucu 

 

Şekil 19 ve 20 de ön ve arka motorların birleştirilmiş şekilli görülmektedir. Bu parçalar 

ana alüminyum gövdeye geçirilerek takılacak ve yanlardan setskur alyan vida ile 

sabitlenecektir. 

 

Şekil 19 Ön Motorlar 

 

Şekil 20 Arka Motorlar 

 

Aşağıda şekil 21 de görülen parçanın asıl görevi robotu dengede tutmaktır. Robotumuzun 

en tepe noktasında takılacak ve içi hava dolu olduğu ve öz kütlesi çok düşük olduğu için 

robotumuzun sağa sola yatmamasına hep dengede kalmasına yardımcı olacaktır. 

Şekil 23 de görülen parçanın öz kütlesi mümkün olduğunca artırılarak robotun dengede 

kalması için kullanılacaktır.  Ayrıca Şekil 21 ve 23 görülen parçaların uç kısımlarına kamera 

eklenerek robotumuz için farklı görüş açıları sağlayacaktır. Şekil 22 ve 24 de bu parçaları 

gövdeye tutturmak için kullanılacak parça gösterilmiştir. 
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Şekil 21 Üst Kamere ve Denge Hava 

Tüpü 

 

Şekil 22 Kamera Gövde Montaj 
 

Şekil 23 Alt Kamera ve Dengesi 

Ağırlığı 

 

 

Şekil 24 Üst ve Alt Kamera 

 

Şekil 25 de robotumuz görevlerini yerine getirmek için kullanacağı elin 3 boyutlu tasarımı 

verilmiştir. Elin hareketini vidalı milli 6V 150 RPM redüktörlü motor sağlayacaktır 

(www.direnc.net, 2020). Robot elin tırnaklarına serum lastiği geçirilerek daha kuvvetli tutuması 

sağlanacaktır. 
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Şekil 25 Robotik El 

 

Şekil 26, 27, 28, 29 robotumuzun çeşitli açılardan görünüşleri verilmiştir. Robotumuzun 

ana gövdesi hariç bütün parçalar ABS filament ile 3 boyutlu yazıcıdan üretilecektir.  

 

 

Şekil 26 Robotun Genel Görünümü 
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Şekil 27 Robotun Kuş Bakışı Görüntüsü 

 

 

Şekil 28 Robotun Karşıdan Görüntüsü 
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Şekil 29 Robotun Yandan Görüntüsü 

 

 

 

4.2.2 Malzemeler  

Aracımızın ileri-geri hareketi için 4 adet, yukarı-aşağı hareketi için de 4 adet, toplam 8 

adet Emax Xa2212 820 KV Multirotor Fırçasız Motor kullanmaktayız. Bu motorları 

seçmemizin nedeni su yalıtımı konusunda denemelerimizin bu motorlarda başarıya ulaşmasıdır. 

Ayrıca diğer fırçasız motorlara nazaran daha güçlü ve biraz daha yavaş dönmeleridir.  

Aracın iskeletinde 100 mm Alüminyum boru kullanılmaktadır. Dengeyi sağlamak 

amacıyla gövdenin içinde alt kısımda lipo bataryalar ve kurşun plakalar yer alıyor. Geri kalan 

gövde parçalarını kendimiz tasarlayıp 3D yazıcıdan bastık. Yüksek görüntü kalitesi ile akıcı bir 

yayın elde etmek amacıyla A4 Tech PK-910H Web cam kamera kullandık.  

Su sızdırmazlık için bağlantı yerlerine Kalıp Silikonu Rtv-2 E-10 dan imal ettiğimiz 

contaları kullanmaktayız. Bunun için öncelikle ihtiyaç duyulan contanın kalıbını 3 boyutlu 

tasarımını yapıp 3 de yazıcıdan basmaktayız. 

 

• 3 adet A4 Tech PK-910H 1080P Full HD Webcam 

• 3 adet USB TO RJ45 Uzatma extender kablo güçlendirici 45 metre uzatıcı 

• CAT5 ve CAT6 ağ kabloları 

• 1 adet TB6612FNG Çift Motor Sürücü Kartı 
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• Vidalı Metal Redüktörlü DC Motor - Mikro DC Motor - 6V 150RPM 

• 8 adet 30 A ESC - Fırçasız Motor Sürücü Modülü 

• 8 adet Emax Xa2212 820 KV Multirotor Fırçasız Motor L7805 regülatör 

• 2 adet Arduino mega pro 

• 8 adet 5V Tianbo Telekom Röle (5V 2A) - 

• Muhtelif boy ve ebatta vida ve somun 

• 3 boyutlu yazıcı filamendi 

• Kalıp Silikonu Rtv-2 E-10 

• Muhtelif yapıştırıcı ve yağlar.  

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Kesinlikle su geçirmemesi gereken ana gövdeyi 100 mm Alüminyum borudan 

yapılacaktır.  Bu ana gövdenin arka kapağı alüminyumdan yaptırılacaktır. Ön kapak ise 3 

boyutlu tasarım programında tasarlanan su geçirmez kapak ve 4 mm saydam mikadan 

oluşacaktır. Bu kapak oring, gres yağı ve su geçirmez kauçuk bant kullanarak 

güçlendirilecektir. 

Kapak tasarımımızı sızdırmazlık açısından geliştirdik. İçerideki elektronik parçaların su 

almasını engellemek için flexiglass cam olan kapakta çift cam yöntemi ve kendi tasarladığımız 

kalıplara döktüğümüz silikon contaları kullandık. Ön kapakta oluşabilecek yoğuşmayı ön 

camdan uzak tutarak gövde ve arka kapağa aktarmak için ısı iletimi yüksek olan alüminyum 

kullandık.  Ayrıca iki kapakta da sızdırmazlığı korumak amacıyla su geçirmez kauçuk banttan 

yararlandık. Kablo çıkışının olduğu deliği kauçuk bant yardımıyla kapattık.  Tasarımımızda 

aracın üst kısmında dengeyi sağlamak ve kamera yerleştirmeyi amaçlayarak bir yüzdürücü hava 

tüpü yer almaktadır. Dengeyi sağlamak için ayrıca gövdenin içinde -alt kısımda- kurşun 

plakalar kullandık.  

Gövdenin içinde yer alan webcam kamerasında herhangi bir değişiklik yapmadık. Araç 

dışında yer alan kameralara yeni bir kılıf tasarlayıp 3D yazıcıdan bastık. Yeni kılıf tasarımının 

ön cam kapağında sızdırmazlık için de çift flexiglass cam yöntemi ve su geçirmez kauçuk 

banttan yararlandık.  Bu gövde sayesinde hem kameranın gövdeye montajını kolay ve sağlam 

bir hale getirdik hem de su sızdırmazlığını sağladık. 
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4.2.4 Fiziksel Özellikler 

Aracımız yaklaşık 100 mm yüksekliğinde, 350 mm uzunluğunda olacaktır Ana hacmi bu 

gövde oluşturmaktadır. Bu ana gövde yaklaşık 3000 cm3 olacaktır. Robotumuzun su içinde 

askıda kalması ve her şartta dengeyi koruması için robot üstünde yüzdürücü hava tüpü yer 

almaktadır. Buradaki yüzdürücü, gövdeye kıyasla asimetrik olduğundan diğer kısımlara göre 

daha fazla kaldırma kuvveti uygulayarak robotu dik tutmaya çalışacaktır. Ayrıca yüzdürücüye 

bir kamera ve ışık kaynağı bağlayarak kameradan aldığımız görüntüyü daha da netleştirdik. 

Robotumuzun hacmini minimum seviyelerde tutup robotumuzu suda askıda kalacak şekilde 

dengeledik. Aynı zamanda hacminin küçük tutulması hareket kabiliyetini artırırken motorların 

az akım çekmesini de sağlıyor.  

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Hem enerjiyi hem görüntüyü hem de kumanda kontrolünü aynı kablo üzerinden 

sağlamayı düşündüğümüz için kablomuzu tek parça (içinde 10 hat) şeklinde kullandık. Kablo 

olarak CAT5 ve CAT6 ağ kablolarını kullanıyoruz. Yüksek görüntü kalitesi ile akıcı bir yayın 

elde etmek amacıyla ve gövdeye uygunluğu açısından kamera için 3 adet A4 Tech PK-910H 

Webcam kamera tercih ettik. Kontrol panelinde ve robot içerisinde kullandığımız arduinoları 

haberleştirmek için rx-tx hatlarını max 485 kullanarak güçlendirdik.  30 metreden çok rahat bir 

şekilde haberleşmeyi sağladık.  

Motorların kontrolü için ESC ve TB6612FNG Çift Motor Sürücü Kartı seçtik. 

Robotumuza dışarıdan enerji girişi olmayacaktır. Robotumuz ve kumanda paneli 3S Lipo 

bataryalar ile sağlanacaktır. Her bir motor ve mikro işlemci için ayrı ayrı batarya kullanılacaktır.  

Şekil 30 da kumanda paneli, şekil 31’de robot içi elektronik devre blok diyagramı 

verilmiştir. 
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Şekil 30 Kontrol Masası Blok Diyagramı 

 

 

Şekil 31 Robot içerisini Elektronik Devre Blok Diyagramı 

Fırçasız motorları çift yönlü sürmek için Telekom rölesi kullanmaktayız. Bu röleyi Esc 

ile motor arasına bağlayarak yönleri ters çevirmek için röle yardımı ile bağlantıları 

değiştirmekteyiz. Bu şekilde motorlar çift yönlü sürülebilmektedir. Ayrıca röle 5 voltluk olduğu 

için direk arduino ile kontrol edilebilmektedir. 



 
 

20 
 

 

4.3.2  Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritmamızı tasarlarken her türlü gereksiz yazılımdan kaçınarak görevleri en basit ve 

etkili şekilde tamamlamayı amaçladık. Yazdığımız ilk yazılımı her geçen gün daha da 

geliştirdik ve final tasarımımıza ulaştık. Akış şeması Şekil 32 ve 33’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 32 Kontrol Masası Algoritma 

 

 

 

Şekil 33 Robot Algoritması 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Sualtı aracımız arduino temelli bir araçtır. Hem robot içerisinde hem de kontrol masasında 

mikro denetleyici olarak Arduino Mega pro tercih ettik. Ve yazılımımızı bu yönde geliştirdik. 

Kontrol masasındaki joystick ve anahtarlardan elde ettiğimiz verileri işlemden ham hali ile su 

altı aracına gönderiyoruz. Ana bilgisayar gelen verileri yorumlayarak robotumuzu hareket 

ettirecektir.  

4.4 Dış Arayüzler 

Aşağıda şekil 34’de de gösterildiği üzere aracımız genel olarak silindir bir boru 

şeklindedir. Bu silindir üzerine aracımızın her türlü hareket ve görüntü parçaları eklenerek 

ilerlenmiştir. Bütün parçaları çok kolay bir şekilde montaj edilmekte ve gerekirse basitçe 

sökülmektedir. 

Ancak aracımız basit montaj şeklinin yanı sıra oldukça dayanıklı ve mukavemetli bir 

şekilde imal edilmiştir. 

 

 

Şekil 34 Robotun Genel Görünümü 
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5 GÜVENLİK 

Beklenmeyen riskli veya tehlikeli herhangi bir durumda aracın çalışmasını durdurmak için 

kontrol istasyonunda ve robot üzerinde acil durdurma butonu bulunmaktadır. Kablolarımızın 

elektrik yalıtımı şartnamede belirtilen özelliklere uygundur. Kullandığımız DC ve fırçasız  

motorların suya karşı izolasyonu yapılmıştır. Pervanelerimiz nozüllerin içinde yer almakta ve 

herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır. Mevcut elektriksel bağlantılar ani hareketlere karşın 

esnek tutulmuştur. Kamera, motorlar vb. parçalar gövde ile sağlam bir şekilde birleştirilmiştir. 

Gevşek bir aksam söz konusu değildir.  

 

6 TEST 

Denemelerimiz sonucunda daha geniş bir görüntü almak için robotumuzun üstüne de 1 adet 

kamera eklemeye karar verdik ve kameramızı izole etmek için çeşitli denemeler sonucu kendi 

tasarladığımız bir kamera gövdesini 3D yazıcımızdan çıkarttık.  

Araç gövdesinin ve diğer parçaların su sızdırmazlığını kontrol etmek için ayrı ayrı hem 

kısa hem de uzun süreli suyun içinde beklettik ve çalışmalarımızı bu testlere göre yönlendirdik. 

Robot ön camı ve dış kamera camlarının buğulanma testini buz dolabında gerçekleştirdik. 

Motorlarımızın gücünü ve hareket kabiliyetini küçük bir havuz içerisinde tek tek test ettik. 

7 TECRÜBE 

 Geçtiğimiz 2 sene bu kategoride finale kaldık ve sızdırmazlık vb. testlerden de geçip 

havuzda yarıştık.  Geçen sene sualtı kategorisinde beşinci, 1453 İstanbul’un fethi kategorisinde 

ikinci olduk. Bugüne kadar sayısı robot imal ederek yarışmalara katıldık ve dereceler aldık.   

Geçen sene robotu kontrol eden arkadaşımız “E” harfini “Z” olarak okuduğu için bu 

görevi tamamlayamayarak beşinci olduk. Bundan dolayı özellikle başta sızdırmazlık olmak 

üzere birçok konuda tecrübemiz olduğundan çalışma sürecinde genellikle olumsuz bir durum 

yaşamadık. Buğulanma sorunumuzu çözmek için kamera önünde cam yerine flexiglass tercih 

ettik ve çift katman halinde uyguladık. Bunun sebebi flexiglass’ın ısı iletiminin cama göre daha 

az olmasıdır. Ayrıca robotun içinde de nem tutucu kimyasal maddelerden faydalandık ve gövde 

ile arka kapağı alüminyumdan yaptık. 

8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması 
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Haziran 1. Hafta, Gövde yapımı aşamalarını tasarlama 

Haziran 2. Haftası, motor yuvaları ve nozüllerinin 3D yazıcıda basımı 

Haziran 3. Ve 4. Haftası, robot için bazı prototiplerin hazırlanması. 

Temmuz 1. Hafta, KTR için nihai kararların verilmesi. 

Temmuz 2. Hafta, KTR nin teslimi. 

Temmuz 3 ve 4. Hafta, mevcut parçaların zor şartlarda testinin sürdürülmesi ve robotun 

bütünüyle bitirilmesi. Havuz denemelerinin yapılması. 

Ağustos 1. Hafta, robotun test videolarını çekilmesi. 

Ağustos 2. Hafta, videoların teslimi ve sonuçların beklenmesi. 

 

Bütçe Planlaması 

Malzeme adı                             Adet Birim 

Fiyat 

Toplam 

Fiyat 

AltIMU-10 V5 Gyro, İvme Ölçer, Pusula ve 

Yükseklik Sensör Ünitesi - PL-2739 185,56 1 185,56 

Arduino Mega2560 Pro Mini 67,7 2 135,4 

ProFuse 11.1V Lipo Batarya 1350mAh 30C 196,31 11 2159,41 

KTS103 On / Off / On 3 Ayak Toggle 

Anahtar 2,71 3 8,13 

TTL-RS485 Seri Dönüştürücü Kartı 

(MAX485) 6,05 2 12,1 

6 Pin Düz Su Geçirmez Konnektör Takım 7,97 5 39,85 

5V Tianbo Telekom Röle (5V 2A) - HJR1-

2C-L-05VDC-S-ZY 4,38 8 35,04 

30 A ESC - Fırçasız Motor Sürücü Modülü 107,3 8 858,4 

Emax Xa2212 820 KV Multirotor Fırçasız 

Motor - Drone Motoru 112,95 8 903,6 

A4 TECH PK-910H 1080P FULL HD 

WEBCAM 220 3 660 

Frisby FA-6610UE USB 2.0 - RJ45 

Extender Uzatma Adaptörü 45,6 2 91,2 

Xt60 Erkek Lipo pil Şarj Kablosu 15 cm 

16awg 11,95 10 119,5 

350mA 3535 Kırmızı 73.9-80.6 lm Power 

Led 7,57 1 7,57 
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Çapraz(Cross) 2.8V ~ 5.2V Lazer Diyot 

5mW 650nm Kırmızı 95,58 1 95,58 

Vidalı Metal Redüktörlü DC Motor - Mikro 

DC Motor - 6V 150RPM (M4 * 55) 87,62 1 87,62 

Zaxe PLA 194,7 1 194,7 

20x30 cm Çift Yüzlü Bakır Plaket - FR4 

(Epoksi) 44,66 1 44,66 

Kumanda Gimbal Joystick (Sol Kontrol 

Kolu) 37,95 1 37,95 

Kumanda Gimbal Joystick (Sağ Kontrol 

Kolu) 37,95 1 37,95 

TB6612FNG Çift Motor Sürücü Kartı (Yeni 

Versiyon) - PL-713 36,31 1 36,31 

     TOPLAM 5750,53 

 

Risk Planlaması 

Yarışma anında yaşayabileceğimiz olası problemler elbette var. Bunlardan birisi robot 

içerindeki bataryaların enerjisinin bitmesi veya azalması. Ancak ölçümlerimize ve tecrübemize 

dayanarak bir tık büyük batarya tercih ettik. Ayrıca kameralardan bazen görüntü kaybı 

yaşanabiliyor. Bunu riske karşı 3 farklı kamera kullanarak riski azalttık. 

9 ÖZGÜNLÜK 

Aracımızı baştan sona kendimiz tasarlayıp neredeyse gövdenin tüm parçalarını kendimiz 

çizip 3D yazıcımızla bastık. Hazır pervane almayarak, kendimiz tasarlayıp bastığımız 

pervaneleri kullandık. Pervane nozüllerini, motor yuvalarını da kendimiz tasarlayıp bastık. 

Kameralarımızın da su izolasyonunu sağladık. Gövdede su geçirmezliği sağlamak için iç iskelet 

olarak geçen sene roket yarışmasından artan boruyu kullandık. Gövde kapaklarının 

izolasyonunda kullandığımız silikon contaları da kendimiz tasarladığımız kalıplara döküp 

ürettik.  

Bunların yanında projemizde kendi tasarımlarımızın ve yerli ürünlerin kullanımına özen 

göstermemizin bizi özgün kılan bir nokta olduğunu düşünüyoruz. 
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