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1. RAPOR ÖZETİ  

 Derin Mürettebat takımı 2020 yılında Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencileri 

tarafından kuruldu. Derin Mürettebat takımı olarak geçtiğimiz aşamada hazırladığımız 

ÖTR başarılı bulundu ve KTR aşamasına geçmeye hak kazandık. ÖTR’deki zaman 

çizelgemize uyarak KTR’yi hazırlamaya başladık. Bu sürede takım içi iletişimimiz 

arttığından eksikliklerimizi ve problemlerimizi daha iyi anlamış olduk. Bu konuyla alakalı 

destek almaya karar vermemizin ardından takım içinde üye değişikliklerine gidildi. 

Alanında deneyimli 2 arkadaşımızı takımımıza aldık. Bu sayede daha verimli bir süreç 

yaşadığımızı düşünüyoruz. Derin mürettebat takımı olarak her geçen gün yarışma 

alanımızla alakalı birçok şey öğrendik. Öğrendiğimiz her şey bize daha birçok şeyi 

bilmediğimizi gösterdi. Bu sayede daha iyi çalıştık ve ÖTR’deki yanlışlarımızı da fark 

ettik. Yanlışlarımızın üzerine giderek bir önceki aşamada sunulan aracı geliştirmeye 

başladık. Aracın içindeki elektronik sistemi ve bu sistemin elemanları daha iyi tanıdıkça 

Hidrobotumuzun somut hali belirlenmiş oldu. Bu aşamada aracın şasi tasarımının fiziksel 

açıdan daha doğru olması için değişikliklere de gidildi. (bkz. 3. Proje Mevcut Durum 

Değerlendirmesi) Buna göre, 4 tane hareket ve 2 tane de yükselme-alçalma motoru olan, 

kameraya takacağımız balık gözü lens ile daha geniş görüş açısı sağlayabileceğimiz, 

nesneleri kavraması için tasarladığımız robot kola sahip ve kolayca bakım yapabilmemize 

yarayacak tüp kısmıyla takım olarak Hidrobotumuzun ne kadar başarılı olabileceğini 

şimdiden hayal edebiliyoruz. 

 Hidrobot’un öncelikli olarak yazılımlarının hazırlanmasına dikkat edilmiştir. Takım 

arkadaşımız Utku, yazılım süreci boyunca 4 farklı uygulama kullandı. Bu programlara ve 

işlevlerine de raporda detaylı olarak yer verilmiştir. Hareket kontrolü ve görev 

planlamasını sağlamak üzere açık kaynak kodlu bir arayüz kullanmıştır. Takım 

arkadaşlarımız Mahmut ve Gülvera ise ÖTR tasarımını geliştirerek yeni fikirler sundular. 

Fikir birliğine varılarak nihai tasarım ortaya kondu ve AutoCAD’te çizildi. Takım 

arkadaşımız Çiğdem ise araç için ARGE çalışmalarını yapmış, Hidrobot’un malzeme 

ihtiyaçlarını belirleyip tedarik sürecini planlamıştır. Ayrıca bütün çalışmalarımız 

sonucunda ortaya çıkan ürünlerimizi düzenleyip rapor haline getirdi. Ben takım lideri 

olarak elimden geldiğince takımımı yönlendirmeye, motive etmeye çalıştım. Ayrıca ürün 

araştırmaları ve aracın geliştirilmesinde de rol aldım. Projemize yardımı dokunabilecek 

öğretmenlerle ve olası sponsorlarla görüştüm Bir takım olarak fikirlerimizi konuşup ortak 

kararlar almaya çalıştık. 

 Aracımızı tasarlarken her şeyin uygulanabilir olmasına dikkat ettik. Bu raporda 

önceden hazırladığımız ÖTR’den farklı uygulamalara gitmemizin sebebi de genel olarak 

buydu. Özellikle kritik malzemeler için A ve B planı yaptık. Böylece yapım aşamasında 

da sorun yaşamamış olacağız. 

 3T vakfına yapabileceğimiz aracın en iyisini gösterebilmek için zaman ve emek 

harcadık. Hatalarımızı en aza indirmek adına raporumuzu güvenilir kaynaklara tasdik 

ettirdik, ekipçe kararlar aldık. Tasarım boyunca her üyeye uygun bir iş bölümü yaptık ve 

birbirimize yardımcı olduk.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

       ÜYE-1 Takım Lideri: 

       İsim: Munibe BURAK 

       Okul: Vehbi Dinçerler Fen ve Teknoloji Lisesi 

       Sınıf:11  

       ÜYE-2 

       İsim: Gülvera OSMANOĞLU 

       Okul: Vehbi Dinçerler Fen ve Teknoloji Lisesi 

       Sınıf: 11 

       ÜYE-3 

       İsim: Mahmut DEVECİ 

        Okul: Vehbi Dinçerler Fen ve Teknoloji Lisesi 

       Sınıf: 11 

       ÜYE-4 

       İsim: Emine Çiğdem ÇAYIRLI  

      Okul: Vehbi Dinçerler Fen ve Teknoloji Lisesi 

      Sınıf: 11 

      ÜYE-5 

      İsim: Utku ÖZMELİOĞLU 

      Okul: Vehbi Dinçerler Fen ve Teknoloji Lisesi 

     Sınıf: 10 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

• Halkla İlişkiler: Tedarikçilerle malzemeler ve projenin ihtiyaçları hakkında 

görüşmek. Sponsor bulmak ve sponsorlarla iletişime geçmek. 3T vakfının 

açıklamalarını ve proje hakkındaki gelişmeleri grup üyelerine iletmek. Projeye 

katkısı dokunabilecek öğretim görevlileri ve tecrübeli yarışmacılarla iletişim 

kurmak. 

• Şasi Tasarımı: Aracımızı, aracın sıvı içindeki hareketlerine karşı oluşan dirence 

dayanıklı şekilde tasarlamak. Sağlam, kullanışlı ve elektronik aksama kolay 

erişilebilir bir şase tasarlamak.  

• Mekanik Çizim: Şasi tasarlanıp kullanılacak iticiler belirlendikten sonra aracın 3 

boyutlu çizimini yapmak. Aracın mekanik aksamındaki elemanların 3 boyutlu 

çizimi yapmak. 

• Yazılım ve Algoritma Tasarımı: Aracın hareketini sağlayacak yazılım ve 

algoritmalar hakkında bilgi toplamak. Yazılım ve algoritma tasarımını yapmak. 

• ARGE: Araçta kullanılacak malzemeleri tespit etmek. Aracın elektronik ve 

mekanik aksamında kullanılacak malzemelerin özelliklerini araştırmak. Araştırılan 

malzemeler arasından ihtiyacımıza en uygun ürünü seçmek. 

DERİN 
MÜRETTEBAT

Erdal ARIK

-Danışman

Utku 
ÖZMELİOĞLU

-Yazılım

-Algoritma 
Tasarımı

Emine Çiğdem 
ÇAYIRLI

-ARGE

-Rapor Yazma

-Halkla İlişkilerMahmut 
DEVECİ

-Mekanik 
Çizim

-Şasi Tasarımı

Gülvera 
OSMANOĞLU 

-Mekanik 
Çizim

-Şasi Tasarımı

Munibe 
BURAK

-Rapor Yazma

-ARGE

-Halkla İlişkiler        
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 Teknofest Gaziantep yarışmasının İnsansız Sualtı Sistemleri Temel Kategorisi’ne 

yaptığımız başvuru için gönderdiğimiz Ön Tasarım Raporumuz (ÖTR), hakemler 

tarafından değerlendirilerek 100 puan üzerinden 71 alarak Kritik Tasarım Raporu (KTR) 

aşamasına geçmeye hak kazanmıştır.  

 ÖTR’mizdeki “Araç Ön Tasarımı” bölümünden 10 puanımız kırılmıştı. O kısma 

odaklanıp hatalarımızı bulduk ve birtakım eksiklikler olduğunu fark ettik. Bu yüzden araç 

tasarımımızı önceki tasarıma göre epey değiştirdik. Asıl değiştirme sebebimiz ise 

yaptığımız araştırmalar sonucunda elips şeklinde pleksi tüp yapmanın ne kadar maliyetli 

ve zor olduğunu öğrenmemizdi. Önceki aşamada bu konuda firmalarla konuşmuştuk. 

Ancak ilimizde bu malzemenin üretimi yapılmadığı ve tüpün elips şeklinde hangi 

ölçülerde olması gerektiğini açıklamak hayli zor olduğundan dolayı bu şekli kullanmaktan 

vazgeçtik. Böylece tüm şasi tasarımımız değişmiş oldu. Yeni şasi; sağlam, su altında 

harekete uygun ve elektroniklere kolay ulaşılabilir tasarlandı. Ayrıca eski tasarımımızı 

TinkerCAD’te çizmiştik ama bu tasarımı daha profesyonel gözükmesi için AutoCAD’te 

çizdik. Bu yeni tasarımımızın aracımızı iyileştirdiğini ve çizimlerimizin de yapmak 

istediğimiz aracı daha iyi açıkladığını düşünüyoruz. 

 ÖTR değerlendirmemizde “Özgünlük” bölümünden 15 puan kaybetmiştik. Grupça 

aracımızın özgünlüğünü nasıl artırabileceğimizi tartıştık. Öncelikle aklımıza fırçasız 

motorlarımızı kendimiz yapmak geldi. Ancak bunu araştırdığımızda o kadar da kolay bir 

şey olmadığını fark ettik ve danıştığımız kişiler de yapmamamızı önerdi. Ortaya farklı 

fikirler attık ve bu fikirler arasından 2’sini seçtik. Aracımızın robot kolunu ve robot kolu 

kontrol edecek gamepad’i kendimiz yapmaya karar verdik. Robot kolumuzun hareket 

kabiliyetini artırmak adına kolunu teleskobik olarak tasarladık. Kavrama kısmını ise 

tırtıklı ve kavradığı nesneyi düşürmeyecek şekilde tasarladık. Robot kolumuzu kontrol 

edecek gamepad’i arduino’lar yardımıyla yapacağız. 

 ÖTR’den bu yana pek çok sebepten ötürü bütçede önemli değişiklikler yapmak 

zorunda kaldık. Bizce en önemli değişiklik motorlarımızı kendimiz birleştirmekten 

vazgeçmemiz oldu. Henüz bunun için yeterli seviyede olmadığımız kanısına vardık ve 

hazır itici almaya karar verdik. Dövizle alınacak olan 6 itici tahmini bütçemizi epey 

yükseltti. Bütçemizin diğer bir yükselme sebebi ise yedek malzeme almaya karar 

verişimizdir. Risk planlaması kapsamında aldığımız bu kararın doğru olduğunu 

düşünüyoruz. Aracın tamamının tek bir malzemenin bozulması sonucu kullanılamaz hale 

gelme ihtimali bizi bu çözüme itti. Ayrıca döviz kurunda yaşanan yükselme de alacağımız 

bazı malzemelerde fiyat artışına neden oldu. Bunların yanı sıra bazı malzemeleri almaktan 

vazgeçerek ya da daha düşük fiyatlılarını tercih ederek tasarruf etmeye çalıştık. 

 KTR’mizin ÖTR’den en önemli farkı ise aracımızın özelliklerini daha ayrıntılı 

açıklamaya çalışmamızdır. Malzemeler, elektronik tasarım, aracın dış görünüşü hakkında 

en ince ayrıntılara yer vermeye çalıştık. Birçok kaynaktan ve datasheet’ten araştırma 

yapıp raporumuza ekledik. ÖTR’den daha iyi ve detaylı bir tasarım raporu ortaya 

çıkarmayı amaçladık. Başarabildiğimizi umuyoruz. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

 4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 Araç ÖTR’deki tasarımdan daha hafif, küçük, dayanıklı ve dengeli olacak şekilde 

tasarlandı. Önceki tasarımlar 3D formatında TinkerCAD’te çizilmişken yeni tasarımımız 

AutoCAD’te tasarlandı ve geliştirildi. Aracımızı başında beri ağırlığını da hesaba katarak 6 

motorlu olarak tasarlamıştık. 4’ü yatay eksenlerde, diğer 2’si batma-çıkma hareketinde 

kullanılacak olan motorları iki karbon fiber levha arasına yerleştirdik. Manipülatör kolun 

öndeki ağırlığını hesaba katarak da derinlik ayarındaki motorların sağ ve sol tarafta olması 

gerektiğine karar verdik. Yatay hareket motorları araca 45 derecelik açı ile yerleştirilmiştir. 

Bu açı değeri hareket ederken verimlilik sağlayacaktır.  
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 Şaside ÖTR' ye göre kayda değer değişiklikler yapıldı. Çünkü araştırmalarımız sonucu 

önceki şasilerin; bakımının zor, büyük ve hantal olduğu kanısına vardık. Bununla birlikte 

bakım ve hareket kolaylığı için şasiyi küçülttük ve motorları da şasinin içerisinde darbelere 

karşı daha güvenli olacak biçimde yeniden yerleştirdik.  

 Önceki tasarıma bakıldığında levhaların da birtakım değişikliğe uğradığı görülür. 

Levhaları hafif ve dayanıklı bir madde olan karbon fiberden tasarladık. ÖTR’de olan 

alüminyum koruma barını kaldırıp daha hafif bir araç elde ettik. Ayrıca levhalar arasında 

duran tüpün yarısını üst levhadan dışarı çıkacak şekilde yerleştirdik ve kelepçelerle levhaya 

sabitledik. Bu tasarım bir arıza ya da parça değişikliği olması durumunda tüpü kolayca takıp 

çıkarmak için yapıldı. Ortada bulunan pleksiglassdan üretilecek tüp ise içinde devreleri ve 

beyni bulunduracak. Tüpün önünde çift contalı, bombeli bir kapak içerisinde kamera 

bulunacak. Ayrıca tüpün iki yanında havuz içini aydınlatacak iki tane ışıldak olacak. 

ESKİ TASARIM 

YENİ TASARIM 
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4.2.2. Malzemeler  

• THRUSTERLAR: Bu malzemenin seçimi proje için son derece kritik olduğu ve motor 

gücüne bağlı olarak Hidrobot’un performansının değiştiği bilindiğinden iticiler için birçok 

plan yapılmıştır. Bir risk grubu olarak değerlendirilebilecek kargo, ulaşım, modifiye, montaj 

problemleri göz önünde bulundurularak planlar 2’ye indirilmiştir. Bu planlar farklı motorları 

temin etmeyi içeriyor olup kendi içlerinde farklı riskler barındırmaktadır. 

T200: (PLAN 1) 

 

T200 itici; ROV’lar, AUV’ler, yüzey gemileri ve daha fazlası için dünyanın en yaygın su altı 

iticilerinden biridir. T200 tipi iticiler dünyanın dört bir yanındaki binlerce deniz robotu 

aracında kullanılıyor.  

T200’ün elektronik özellikleri:                                                           

-Çalışma Gerilimi: 7-20 V 

-Nominal Tam Gaz Akımı: 24A 

-Maksimum(20 V) Tam Gaz Akımı: 32A 

-Nominal Tam Gaz Gücü(16 V): 390W 

-Maksimum (20V) Tam Gaz Gücü: 645W  

T200’ün fiziksel özellikleri:  

-Genişlik: 113mm    

-Çap: 100mm 

-Havada Ağırlık (1 M Kablo İle): 344 Gr  

-Suda Ağırlık (1 M Kablo İle):156gr 

-Pervane Çapı: 76 mm 

Avantajı: Bu iticiyi Hidrobot’ta kullanmak hareket performansı açısından aracı yormayacak 

bir yapıda olup su altına göre detaylı tasarlanmış özellikleri sayesinde herhangi bir şekilde 

zarar görmesinden endişe etmemize gerek kalmayacaktır. 

Dezavantajı: Bu iticinin temini hakkında ulaşım ve bütçe problemleri yaşayacağımızı 

düşünüyoruz. Çünkü bu malzemeyi Türkiye’den temin etmemiz mümkün görünmüyor. 

Pandemi nedeniyle kargo firmalarına güvenemiyoruz. Ayrıca dövizle satılan bu malzeme 

bütçede önemli bir değişikliğe neden olacak. 
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SHUAICHI: (Plan 2) 

Fırçasız motorların su geçirmez özelliği çok önemlidir. Türkiye’ye doğrudan satış yapan 

siteler incelendiğinde bu motor da seçenekler arasına girdi.  

SHUAICHI’nin elektronik özellikleri:  

-Voltaj: DC 12V-24V 

-Akım:20A 

-KV: 1000KV 

-Güç:30-200W 

SHUAICHI’nin fiziksel özellikleri:  

-Ağırlığı:130 gr (adet) 

-Kablo uzunluğu: 250mm 

-Çap: 74mm  -Pervane çapı: 60mm 

Avatajı: Bu planı uygulamaya koyacak olursak daha dayanıklı pervaneleriyle yeni sürümü de 

satın alınabilecek olup tedarik noktasında sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz.  

Dezavantajı: Motorun teknik özellikleri nedeniyle araca karşı güçsüz kalabileceği 

düşüncesindeyiz. Motorun satıldığı sitedeki test videosu düşüncemizi destekler nitelikteydi.  

Degz Underwater Rov Thruster 2838: (Plan 3) 

Bu raporun teslim tarihinden önce teknofest iletişim grubundan Creatiny takımı ön siparişle 

üretebilecekleri robot kol ürün kitini deringezen.com’a yüklediler ve tüm takımlara sundular. 

Ancak biz kendi tasarımımızla devam etmeyi tercih ettik. Ama sitede bu üründen başka su altı 

ürünleri satıldığını da öğrenmiş olduk. Ürünleri incelerken hidrobotumuza uygun bir 

thurestera rastladık. 

Degz Underwater Rov Thruster’ın Teknik özellikleri: 

-Voltaj Aralığı: 3s-6s (12v – 22v)   

-Sürekli Akım: 11a  -Peak akım: 40a  

-Voltaj – devir ilişkisi: 350kv 

-Anodize alüminyum gövde 

-Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

-Tamamen izole edilmiş, sargılar. 

Avantajı: Bu thruster Türk bir firmaya ait 

olduğundan bizim için daha ulaşılabilir. Ayrıca 

diğer alternatiflerimize göre oldukça uygun bir 

fiyata sahip olması bize bu ürünün avantajlı bir seçenek olduğunu düşündürdü 

Dezavantaj: Motorla ilgili ehemmiyet verilebilecek bir dezavantaja rastlanmamıştır. 
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• GAMEPADLER: Hidrobot’un fırçasız motorlarını ve robot kolunu kontrol ederken 2 adet 

gamepad kullanacağız. 2 gamepad kullanma sebebimiz kontrolün istendiğinde 2 kişi 

tarafından yapılabilmesi. Böylece cisimleri robot kol yardımıyla tutup bırakma işini ve aracı 

sürmeyi aynı kişiye bırakmamış olacağız. Daha verimli bir sürüş yapılacak. Fırçasız motorları 

Logitech F310 gamepad ile kontrol edeceğiz. Robot kolu kontrol edeceğimiz gamepadi ise biz 

yapacağız. 

Logitech F310: Bilgisayara USB ile bağlanacak. Üzerinde İki adet programlanabilir ve 

tıklanabilir analog mini joystick, 8 yönlü programlanabilir D yüzeyi, Programlanabilir sol ve 

sağ tetikler, Başlat ve Geri düğmeleri, Giriş düğmesi, XInput modu: A, B, X, Y düğmeleri, 

LB ve RB düğmeleri bulunuyor. (Tuş atamaları için bkz. 4.3.1. Algoritma Tasarım Süreci) 

 

Arduino Gamepad: Bilgisayara USB ile bağlanacak. Bizim Arduino 

UNO, Arduino Leonardo, mini joystickler, mini tuşlar yardımı ile 

yapacağımız gamepad. Üzerinde toplam 4 tane tuş, 1 adet mini 

joystick bulunacak. Bu gamepad ile robot kolu kontrol edeceğiz. 

Joystick teleskobik kolun uzayıp kısalmasını ve gripperın 90 derece 

dönmesini sağlayacak. Tuşların ikisi tut-bırak komutlarını verecek. 

Diğer ikisi ise ışığın açılıp kapanmasını sağlayacak. 

 

SERVO MOTORLAR: Hidrobot’un robotik kolunu kontrol etmek için 6 adet su geçirmez 

Emax ES3005DE servo motor kullanacağız. Yüksek çalışma hızları ve hassasiyetleri 

sayesinde robot kolumuzu gerektiği gibi kontrol edebileceğiz. 

Emax ES3005DE Su Geçirmez Servo Motor Teknik Özellikleri: 

- Çalışma gerilimi: 4.8-6.0VDC 

- Zorlanma torku: 10 kg.cm 4.8V, 12 kg.cm 6.0V 

 - Çalışma hızı: 0.16 sn/60° 4.8V, 0.14 sn/60° 6.0V (yüksüz) 

-  Ağırlık: 42gr 
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• ROBOT KOL:  Manipülatör kol için öncelikli düşüncemiz görevleri 

tamamlayabilecek donanımları sağlaması gerektiği oldu. O nedenle kendi 

gripperımızı tasarlamaya karar verdik. 

Gripperın tasarımında sağlamlığına ve kavrama becerisine özen gösterdik. 

Gripper tırtıklı iç yüzeyi sayesinde daha rahat bir kullanım avantajı 

sağlamakta.  

Kol kısmı içinse yine görevlere uygun bir tasarım geliştirdik. Tasarımın teleskobik 

yapıda olması sayesinde hareket kolaylığı sağlamayı hedefliyoruz.  Ayrıca açılır 

kapanır özelliği sayesinde taşıma görevi üzerinde olmadığı zamanlarda kullanım 

kolaylığı sağlıyor. 

Robot kolun hareketi için servo motor ve gamepad ikilisi kullanılacaktır. 

Pixhawk’a bağlı servo motorların gamepad kontrolünde olması planlanmaktadır. 

Bu planın avantajı: Tasarımın gripper kısmını 3d yazıcıdan elde ediyor olmak 

gripperla ilgili bir sorun çıkması halinde tekrar kolayca çıkartılabilmesi avantajını 

sağlamıştır. Hazır gripperların arasında düşündüğümüz tasarımı bulamamak bizi 

böyle bir çözüme itmiştir. Bu gripperın tasarımı sayesinde görev cismini kavramak 

ve taşımak noktasında sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz.  

Bu planın dezavantajı: Eğer 3D yazıcıda kullanılan malzeme yeterince sağlam 

olmazsa görev sırasında gripperda yamulma, bükülme gibi problemlerle 

karşılaşılabilir. 

 

Karbon Fiber Levha: Hafifliğin ve dayanımın çok önemli olduğu 

kanat, pervane, yat, teknelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Düşük 

yoğunluğa sahiptir. (1,8 g/cm³) Çok sağlam, ince ve hafif olduğu için 

aracımıza en uygun malzemedir. 

 

 

 

 

 Pleksi Tüp: Pleksi levhalar camlara göre 6 kat daha dayanıklıdır, cama  göre çok daha 

 hafiftir. Kırılma durumunda kenarları keskin değildir. Yoğunluğu 1,18 g/cm³ dür. 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 Hidrobot için gerekli malzemeler toplandıktan sonra üretim aşamasına geçilmesi 

planlanmaktadır. Bu aşamada kullanılacak yöntemler ise 

• Lehimleme 

• Delik delme  

• CNC Kesim (Levhalar ve pleksi için) 

• 3D Baskılama (Gripper için) 

• Vakumla Şekillendirme (Kameranın bulunacağı saydam kapak için) 

 Ayrıca aracın dış kısmına sızıntılara karşı ve tamir bandı uygulanması 

planlanmaktadır. 

Lehimleme: Lehim, metal iş parçaları arasında kalıcı bir bağ oluşturmak için kullanılan 

eriyebilir bir metal alaşımdır. Lehim olarak kullanılmaya uygun bir alaşımın birleştirilen 

parçalardan daha düşük bir erime noktasına sahip olmasını gerektiren, soğuduktan sonra 

parçalara yapışmak ve bunları birleştirmek için lehim eritilir. Aracın elektronik kısmında bu 

yöntem kullanılacaktır. 

 

CNC Kesim: Sert materyallerin kesiminde ve biçimlendirilmesinde kullanılan bir kesim 

yöntemidir. CNC kesim yapan firmalar; sac, demir, çelik, alüminyum, ahşap, pleksi, karbon 

fiber ve benzeri tüm düzlemleri biçimlendirebilmektedirler. 

 

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Pleksi tüpün uzunluğu yaklaşık 22 cm, çapı ise yaklaşık 10 cm olacaktır. 

Karbon fiber levhaların boyu yaklaşık 30 cm, genişliği yaklaşık 27 cm, 

kalınlığı ise 2 mm olacaktır. Aracın yaklaşık 8 kilogram olması 

planlanmıştır. Pleksi tüpün hacmi ise yaklaşık 2 litre olacaktır. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

   4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

 • Elektronik tasarımımıza yarışma alanında bize tedarik edilecek 220V AC enerjiyi 

12V DC’ye dönüştürecek AC/DC dönüştürücü ile başladık. Bu sayede fırçasız motorların 

ihtiyaç duyduğu giriş gerilimi sağlanmış oldu. 
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 • Yerüstü istasyonu ile Pihawk arasında bağlantı kurmak ve kameradaki görüntüyü 

istasyona iletmek için Rapsberry Pi 3 B+ bilgi işlem kartını tercih ettik. Tasarımın başında 

Arduino kullanmayı düşünmüştük. Fakat Arduino tek bir iş yapacak şekilde programlanması, 

görüntü aktarma konusundaki yetersizliği ve belleklerinin çok düşük olması sebebiyle işimize 

yaramayacaktı. Öte yandan Raspberry Pi birden çok programı çalıştırması, işlemci gücü ve 

kendisine uyumlu kamerası ile aracımıza uygundu. 

Raspberry Pi 3B+ teknik özellikleri: 

  - Boardcom BCM2837B0, Cortex-A53 64-bit 1.4GHz işlemci 

  - 1 GB LPDDR2 SDRAM 

  - USB 2.0 üzerinden Gigabit Ethernet (maksimum çıkış 300 Mbps) PoE  

  HAT uyumlu 

  - Genişletilmiş 40 pinli GPIO başlığı 

  - Tam boyutlu HDMI 

   - 4 USB 2.0 bağlantı noktası 

  - CSI kamera portu 

  - DSI dokunmatik ekran portu 

  - İşletim sisteminizi yüklemek ve veri depolamak için Micro SD port 

  - 5V / 2.5A DC güç girişi 

  - Çalışma aralığı 0–50°C 

  - Ağırlık 45g 

 

 • Raspberry Pi’a verilecek olan gücü 5V/2.5A düşürmek için Pololu’nun voltaj 

regülatörü kullanılacak. Minimal boyutlarıyla devrede az yer kaplayacak. Pololu; ters gerilim, 

aşırı akım, aşırı sıcaklık ve düşük gerilim gibi durumlarda kendini kapatarak korumaya alan 

oldukça güvenilir bir regülatördür. 
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 • Pixhawk ArduPilot’a dayanan ileri seviye bir otopilot kartıdır. Aracımızı kontrol 

etmek için kullanabileceğimiz en ideal otopilottur. Pixhawk’ı seçme nedenimiz bu bölümde 

belirtilen özellikleridir. 

 İhtiyaç duyduğu enerjiyi Raspberry Pi üzerinden USB yardımı ile alır. ESC’ler, 

sensörler, servo motorlar bu otopilot kartına bağlanır ve Q Ground Control arayüzü ile kontrol 

edilir. Pixhawk, su üstü istasyonuyla Raspberry Pi yardımıyla veri alışverişi yapar. Raspberry 

Pi ve pixhawk USB kablo sayesinde iletişim kurar. 

 Bordunun üzerinde Uart, I2C, CAN gibi çevresel birimler bulunuyor. Bunlarla 

sensörler ve kontrol elemanları kolayca eklenebilir. Üstelik pixhawk’ın üzerinde bulunan 

sensörler bizi sensör masrafından da kurtarmış oluyor. Eğer üzerindeki gyro, ivmeölçer, 

pusul, barometre sensörleri olmasaydı Pololu’nun sensör kartını kullanacaktık. SD kart 

desteği sayesinde uzun süre ve yüksek frekansta sensör verisi daha sonra incelenmek için 

kaydedilebiliyor. Motor ve servo motorlar için 14 adet PWM çıkışı bulunuyor. 

 Pixhawk otopilot teknik özellikleri: 

 -Ana işlemcisi 32 bit Arm Cortex M4 tabanlı ST Microelectronic’in bir ürünü 

 -ST Micro L3GD20 3 eksen 16-bit jiroskop 

 -ST Micro LSM303D 3 eksen 14-bit ivmeölçer/pusula 

 -Invensense MPU 6000 3 eksen ivmeölçer/jiroskop 

 -MEAS MS5611 barometre 

 -7 V yüksek akımlı servo çıkışlar 

 -Tüm çıkışlar yüksek akım korumalı, tüm girişlerinin de “Electro Static 

 Discharge(ESD)” testleri yapılmış. 

 -STM32F103 failsafe co-processor olarak bulunuyor. Yani ana işlemcide bir sorun 

 olursa  operasyonlar bu yedek üzerinden devam ettirilebiliyor. 
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 • Kamera aracımız için en etkili kullanmamız gereken elemanlardan biriydi. Bu 

yüzden alabileceğimiz kameraları dikkatle inceledik. En son Raspberry Pi V2 ile Raspberry Pi 

M arasında kaldık. Bu kameraların her ikisi de Raspberry Pi 3B+ ile de tam uyumlu. 

Kameramızın hem yüksek görüntü kalitesi hem de düşük tepki süresi kabiliyetine ihtiyacı 

vardı. 

 Aşağıdaki tabloda görebileceğiniz gibi model V2 çözünürlük bakımından M 

modelinden üstün. Sabit odaklı bir objektif kullanmak da bizim için daha avantajlı. Ancak su 

altında geniş bir görüş açısına ihtiyaç duyuyoruz ve bu konuda model M 200 derecelik görüş 

açısıyla açık bir şekilde öne çıkıyor. Biz tüm bu avantaj ve dezavantajları göz önünde 

bulundurarak model V2’ye karar verdik. Çözünürlüğü görüş açısına tercih ettik gibi gözükse 

de aslında görüş açımızı artıracak bir yol bulduktan sonra bu tercihi yaptık. Görüş açımızı 

artırmak için Pirhana balık gözü lens kullanacağız. 

Raspberry Pi 

Camera Module 

V2 

Raspberry Pi Balık Gözü 

Geniş Açı 

Kamera (M) 

 

8 megapiksel kamera 

 

5 megapiksel kamera 

Görüş Açısı: 62.2 derece Görüş Açısı: 200 derece  

Sabit odaklı bir objektife sahip Odak Uzunluğu: ayarlanabilir 
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Rapsberry Pi V2 kamera özellikleri: 

  -Yüksek kaliteli görüntü algılama 

  -Büyük veri işleme kapasitesi 

  -8 megapiksel sabit odak noktalı kamera 

  -1080p, 720p60 ve VGA90 destekli 

  -Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı 

 

   • Piranha balık gözü tak-çıkar lens yardımıyla 180 derecelik bir görüş 

  alanı elde etmiş olduk. Aşağıdaki örnek görüntüden de anlaşılacağı gibi görüş 

  açımızda büyük bir fark yaratacak.  

 

  

 

 • Sistemin hareket kabiliyetini sağlayabilmek için motorlar 

belirlendikten sonra uygun akıma sahip ESC (Elektronik hız denetleyicileri) 

seçilmiştir. 
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 • Aracın su sızdırıp sızdırmadığını ve anormal bir sıcaklık artışı olup olmadığını 

anlamak amacıyla SHT30 sıcaklık ve nem sensörünü kullandık. SHT30, ihtiyacımız olan 

özelliklere sahip. Sıcaklık ölçüm aralığı -40°C/+125°C ve ± 0.3°C hassasiyetle araç içindeki 

sıcaklığı ölçecek. Nem ölçüm aralığı % 0-100 RH ve ± 3% RH doğrulukla ölçüm 

yapmaktadır. İletişim hızı 1MHz’dir. Çalışma aralığı 2.4-5.5V’dur. Ayrıca I2C arayüz çıkışı 

ile raspberry pi ve pixhawk’a kolayca bağlanabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cat6 ethernet kablosu: 1 gigabit hızları ve 250 mhz’e  kadar perfonmans sağlar. Kısa 

mesafede (55 metre) kullanıldığı takdirde 10 gigabit bağlantı hızlarını destekleyebilir. Bu 

kablo ile Raspberry Pi ve yer üstü istasyonunun veri alışverişi yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 • Güç kablosu olarak esnek, dış ortamdan izole, dayanıklı, 5 damarlı elektrik kablosu 

kullanmayı planlıyoruz. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  
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 Pixhawk çalışır durumda iken Pixhawk üzerine kurulu olan Ardusub programı 

çalıştırılır. Bu sırada Raspberry Pi ve kamera başlatılır. Sensörlerin de hazır hale getirilmesi 

ile birlikte sensörlerden ve kameradan veri alınmaya, veriler arayüzde görünmeye başlar. 

Alınan veriler değerlendirilir ve gamepadden komut verilir. Gamepadden verilen komut 

işlenerek ESC’lere sinyal aktarılır. Fırçasız motorların hareketi sağlanır. 

 Gamepad Kalibrasyonu: Yaw, pitch ve roll ayarlarını gamepad üzerinden kontrol 

etmek için analog çubuklarını kalibre etmek gerekiyor. Gamepad kalibrasyon bölümüne 

geldiğimizde önce en yüksek değerleri ardından en düşük değerleri belirtiyoruz. Ardusub’un 

sağladığı kolaylıklardan bir tanesi daha burada işimize yarıyor ve hazır tuş atamaları 

sayesinde işimiz oldukça kolaylaşıyor. 

 

Sensörlerin Kalibrasyonu: QGroundControl uygulamasından Vehicle Settings içindeki 

Sensors bölümüne girilir. Ardından orada bulunan bütün sensörler tek tek seçilerek 

kalibrasyon işlemi gerçekleştirilir. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 Yazılım sürecinde 4 farklı uygulama kullanıldı. Bu yazılımlar: Pycharm, Anaconda, 

QgroundControl, Ardusub. 

PyCharm: Bir Python Geliştirme ortamıdır. Birçok özelliğinin yanı sıra kolay kullanımı 

sayesinde Robot kol programlama sürecinde kullanılmak için seçilmiştir. 

Anaconda: Ücretsiz ve açık kaynaklı, Python ve R programlama dillerinin bilimsel 

hesaplama kullanımında paket yönetimini kolaylaştırmayı amaçlayan özgür bir 

dağıtımdır. Kütüphane kullanımını kolaylaştırmak ve iş süresini kısaltmak için 

kullanılmıştır. 

QGorundControl: Ara yüz kullanımı için kendimize ait bir yazılım hazırlamak zaman 

alan ve zor bir süreç olduğundan dolayı burada hazır bir arayüz kullanma kararı aldık. 

QGroundControl, tüm MAVLink özellikli insansız araçlar için tam uçuş kontrolü ve görev 

planlaması sağlar. Temel amacı profesyonel kullanıcılar ve geliştiriciler için kullanım 

kolaylığıdır. Tamamen açık kaynak kodudur. Ekleme, çıkarma ve üzerinde değişim 

imkanı bulunmaktadır. Su altı aracını kontrol etmek, değerleri hesaplamak gibi işlevleri 

yerine getirmek ve arayüz kolaylığı için kullanılmıştır  

Ardusub: Bir ArduPilot modudur. ArduPilot genel işlevi ise insansız araçların hareketini 

sağlamaktır. Birçok insansız araç çeşidini içinde bulundurmaktadır. Bunlardan biri ise 

insansız su altı araçlarıdır. Aracımızda bu yazılım kullanılmıştır Ardusub derinlik basınç 

ve benzeri birçok değeri sensörlerden alıp QGroundControl’e aktarır. Aracın Hareket 

Yazılımı da yine Ardusub üzerinden sağlanmaktadır 

 RPi Gpio: Bu kütüphane sayesinde Raspberry Pi üzerinde bulunan gpio giriş çıkış 

 pinlerini kontrol etmeyi sağlayan kodları içeren bir kütüphanedir. Bu kütüphane 

 sayesinde robot kol için gerekli olan servo motor kontrolü sağlanmaktadır. 
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4.4.  Dış Arayüzler 

 Q Ground Control sayesinde aracımızın konumu (GPS ve kamera görüntüsünü 

kullanıcıya sunar), derinliği, hareket ivmesi ve yönü, kullandığımız sensörlerden gelen veriler 

hakkında bilgi sahibi olacağız. Kontrol kolaylığı sayesinde daha iyi bir sürüş yapılabilecek.  

 Bu arayüzün sol üst kısmında araç bilgileri, rota oluşturma, yazılım ayarları ve 

bildirimler gibi birçok ayar bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki fotoğrafta aracın hızını ve yönünü bulmak için kullandığımız pusula ve ivmeölçer 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

Yan taraftaki değerler Panelinde aracın şu an kaç volt harcadığı, kaç amper 

çektiği, derinliği, dönüş açısı, pitch-roll-yaw değerleri, sıcaklık gibi aracı 

kullanırken ihtiyaç duyacağımız değerleri gösteren ve bu değerlerde ani bir 

değişim ya da ters giden bir şeyler olduğunda bizi uyaran önemli bir paneldir. 
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5. GÜVENLİK 

Güvenlik İhtiyacı Önlemler 

Su altı robotları 3 metre derinliğe kadar suya 

dayanıklı olmalıdır. 

•Su altı aracımızın kablosu uzatıldığı takdirde 

yaklaşık 50 metre derinliğe kadar suya 

dayanıklıdır. 50 metre derinlikte test edilmedi. 

Ancak kullandığımız malzemeler bu derinliğe 

dayanıklıdır.  

Kablonun elektrik yalıtımı tam ve uygun 

olmalıdır. Herhangi bir şekilde açıkta kablo, 

elektriksel bağlantı vb. olmayacaktır. 

Araçların su üstü kontrol istasyonu ile 

iletişimini sağlayan kablo üzerinde belirlenen 

güç ve akım ihtiyacına göre uygun seçilmiş 

bir sigorta bulunmalıdır. 

•Dış sistem kablolarımızın tamamı suya 

dayanıklı, dış ortamdan izole olacaktır. 

•Tüm elektrik sistemini durdurmak için acil 

durum butonu olacaktır. İhtiyaç halinde acil 

durum butonu ile güç kesilir. (manuel) 

•Maksimum akım değeri aşılırsa sigortalar ve 

regülatörler akımı otomatik durdurur. 

• Devremizdeki AC/DC dönüştürücünün 

önünde bulunan sigorta devreyi koruyacaktır. 

Araç üzerinde bulunan elektrik motorlarının 

suya karşı izolasyonu yapılmış olmalıdır. 

•6 adet iticimizin motorları suya karşı izoledir. 

Aracın hareketini sağlayan motor/pervane 

sistemlerinde ortada açık keskin uçlar 

olmayacak, tüm uçlar köreltilmiş ya da nozul 

içerisinde bulunacaktır 

•Motor/pervane sisteminin etrafı koruyucu 

levha ile çevrili olacaktır. 

•Keskin uçlar zımparalanarak zararsız hale 

getirilecektir. 

Aracın ana gövdesi üzerinde keskin noktalar 

bulunmamalıdır. 

•Aracın şasisi yuvarlak hatlara sahip olacak 

şekilde tasarlandı. 

•Aracın montajı tamamlandıktan sonra hala 

keskin uçlar varsa zımparalanarak 

yuvarlatılacaktır. 

Araca ve kontrol ünitesine olan elektriksel 

bağlantıları gergin olmamalı, ani hareketlerde 

esneklik sağlayabilmelidir. 

•Gereken uzunlukta kablolar kullanılarak 

esneklik sağlanacaktır. 

Su altı aracının üzerinde gevşek parça (kamera 

vb.) bulunmayacaktır. 

•Kamera silindir şeklindeki pleksi tüpün 

içerisinde olacak şekilde tasarlandı. 

•Robot kol, karbon fiber levhaların arasına 

sabitlenecektir. 

•İticiler karbon fiber levhaların arasına 

sabitlenecektir. 
 

•Diğer detaylar için bkz. 8.3. Risk Planlaması ve 6. Test 
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6. TEST 

Test öncesi güvenlik önlemleri: 

• Aracın temas edebileceği yerlerde kesici delici alet bulunmamasına dikkat etmek 

• Aracın kritik noktalarına sızdırmazlık bandı uygulamak 

• Test yapılacak havuzda canlı olmamasına dikkat etmek 

Yapılacak testler: 

Sızdırmazlık Testi: Araç hareket ettirilmeden önce uygulanacaktır. Bu sayede elektronik 

kısımların zarar görmesini engellemek amaçlanmaktadır. Aracın içindeki hava 

vakumlanacak ve tüpün içine hava girip girmediği test edilecektir. Hava alıyor ise kaçak 

olan bölge bulunup sızdırmaz bant ile kapatılacaktır. 

Pixhawk Testi: Araca uygulanacak yazılım ve kodlar pixhawk ile test edilecektir. Bu 

testler iticilerin ve robot kolun hareketlerini içermektedir. Bu sayede yazılımda herhangi 

bir yanlışlık varsa tespit edip düzeltilmesi amaçlanmaktadır.  

Acil Güç Kesme Testi: Araç su dışında çalıştırıldıktan sonra acil durum butonu ile tüm 

güç kesilir. Tüm sistemin durduğundan emin olunur. Herhangi bir acil durumda nasıl 

müdahale edileceği denenmiş olur. 

Hareket Testi: Araç sığ suda çalıştırılır. Tüm hareket fonksiyonları kontrol edilir. Aracın 

su sızdırmadığından ve tüm birimlerin çalıştığından emin olunur.  

Final Testi: Tıpkı yarışma alanındaki gibi bir havuz oluşturulur. Yarışmanın provası 

yapılır. Elde edilen veriler ile aracı kontrol etmesi için 2 kişi eğitilir. 

 

7. TECRÜBE 

 Bu işe başladığımızdan bu yana çok fazla zaman geçti birçok şey öğrendik ve özellikle 

aramızdan ileride teknik alandaki meslekleri yapmak isteyenler için çok faydalı bir deneyim 

oldu. Hidrobotumuz için neler gerektiğini aşama aşama öğrendik ve hala öğrenmeye devam 

ediyoruz. Henüz bir lise öğrencisiyken bir aracı kendi imkanlarımızla tasarlayıp üretmenin 

heyecanını yaşıyoruz. Şu ana kadar tecrübe ettiğimiz kritik adımlar ise şu şekildedir: 

• Hidrobot tasarlanırken yoğunluk hesabıyla su yüzeyinde duruş direnci değiştiğinden 

bu hesaba dikkat etmek. Hidrobotun hareket performansını doğrudan etkilemesi 

sebebiyle yoğunluğa ve ağırlık merkezine müdahale edebilecek (denge çubukları) 

planlarımız var.  

• Bir su altı aracı en çok yalıtım ve izolasyona ihtiyaç duymaktadır. Hidrobotun içinde 

kullandığımız devre elemanlarının zarar görmemesi için yalıtım çözümleri 

geliştirdik.(sızdırmazlık bandı, tamir bandı vs.) 

• Hidrobot’un içine devre elemanları bir planla yerleştirilmelidir. Örneğin bakıma 

ihtiyaç duyması muhtemel olan elemanlar kolay ulaşılabilir olmalıdır. Aksi halde 

devre elemanlarının nihayetinde zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. ZAMAN PLANLAMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

Şase ve 

Mekanik 

Çizimler 

            

Malzeme 
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Kritik Tasarım 

Raporu 
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Üretim                

Robotu Test 

Etme 

               

Robotu 

Düzenleme 

               

Son Kontroller             

Hareket 

Kabiliyeti ve 

Sızdırmazlık 

Videosunu 

Hazırlama 
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 8.2. BÜTÇE PLANLAMASI 

MALZEME ADI MİKTAR BİRİM FİYATI 

Raspberry Pi Camera Module 

V2 

2 adet (1’i yedek) 270 TL 

Pixhawk PX4 1 adet 745 TL 

Rapsberry Pi 3 Model B+ 1 adet 340 TL 

Arduino Leonardo 1 adet 49 TL 

Arduino Joystick Shield 1 adet 24 TL 

Arduino Uno 1 adet 29 TL 

Emax ES3005DE Su Geçirmez 

Servo 

8 adet (2’si yedek) 140 TL 

Logitech F310 Gamepad 1 adet 190 TL 

Fırçasız Motor (T200) 6 adet 179 $ 

İç Sistem Kabloları 2 metre 3 TL 

Ethernet kablosu 25 metre 2.5 TL 

Elektrik Kablosu 25 metre 5 TL 

SHT30 Sıcaklık-Nem Sensörü 1 adet 53 TL 

ESC 30A 8 adet (2’si yedek) 125 TL 

Voltaj Regülatörü 5V 3A 2 adet 15 TL 

Voltaj Regülatörü 5V/2.5A 1 adet 98 TL 

Konvertör 1 adet 150 TL 

Konnektörler 15 adet 5 TL 

Pleksi Tüp 1 adet 300 TL 

Karbon Fiber Levha 2 adet 200 TL 

Filament 1 kg 123 TL 

Işıldak 3 adet (1’i yedek) 15 TL 

Breadboard 1 adet 15 TL 

Sızdırmazlık ve Tamir bandı 1 adet 83 TL 

Tabanca Havya 1 adet 45 TL 

Elektrik Bandı 2 adet 10 TL 

Raspberry Pi Soğutma Kutusu 1 adet 30 TL 

Arduino Muhafaza Kutusu 1 adet 10 TL 

Sarf Malzemeleri - 100 

TOPLAM - 5807 TL ve 1074 $ 
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8.3. RİSK PLANLAMASI 

 

 

RİSK PLANLAMASI 
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar: 

✓ Koruyucu gözlük 

✓ Koruyucu eldiven 

✓ Can yeleği 

Risk Tedbirler Eylem planı 
Su altı aracının su almaya 

başlaması 

•Tüp kapağını 2 contalı 

yapmak. 

•Elektronik aksamın 

bulunduğu tüpün havası 

vakumlanır. İçeriye hava 

sızıp sızmadığı kontrol 

edilir. 

•Sığ bir havuzda 

sızdırmazlık testi yapılması. 

•Sıvı sensör sistemleri 

kontrol ekranına bildirim 

gönderir. Araç su dışına 

alınır ve su alan bölge 

sızdırmaz bant ile kapatılır. 

Elektrik devrelerinin 

etkilenmediğinden emin 

olunur. 

Kablo kopması •Sağlam kablo kullanmak. 

•Yedek elektrik kabloları ile 

yedek devreler kurmak. 

 

•Öncelikle araç kablolar 

yardımıyla yüzeye çekilir. 

Ardından hareket testleriyle 

çalışmayan devre tespit 

edilir. Aracın içindeki yedek 

devreler anahtarları 

yardımıyla kontol 

panelinden aktifleştirilir. 

Yanlış kablo bağlantısı •Kablolar 3 kişi kontrolünde 

bağlanır. 

•Kısa devreyi önlemek için 

sigorta kapatılır. Araç 

yüzeye alınır ve elektrik 

bağlantıları kontrol edilir. 

Elektrik çarpması •Koruma eldiveni kullanılır.  

Yangın •Yangın söndürme tüpü 

bulundurulur. 

•Yangın söndürme tüpü ile 

müdahale edilir. 

Havuza düşme •Can yeleği bulundurulur.  

Su altı aracının darbe alması 

(Havuz testinde zemine 

çarpması vb.) 

•Aracın elektronik aksamını 

bulunduran tüp 2 adet 

karbon fiber levha ile 

korunur. Sadece bu levhalar 

darbe alır. 

•Koruyucu levhalar 

sayesinde hasar almayan 

araç tekrar kontrol altına 

alınarak hareketi sağlanır. 

•Hasar alan parçalar varsa 

yedekleri ile değiştirilir. 

Kameranın, fırçasız 

motorun, ışıldağın, robot 

kolun hareketini sağlayan 

servo motorların bozulması 

veya  ESC’nin yanması 

•Yedek parçalar 

bulundurulur. 

•Bozulan parça sökülür. 

Yedek parça bağlanır. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Robot Kol: Piyasada aradığımız tasarımda bir robot kol bulamadığımızdan birçok yönden 

akıllıca sonuçlar içeren robot kolumuzu tasarladık. Alan rahatlığı sağlaması açısından 

açılıp kapanabilir teleskobik kolun ve tırtıklı iç yüzeyi ile kavrama kolaylığı sağlayan 

gripper’ımızın görevlerde başarılı olacağını öngörüyoruz. 

• Kullandığımız gövde malzemesi pleksiglass geri dönüştürülebilir bir özelliğe sahiptir. 

Bu da hidrobotu çevre dostu bir özelliğe kavuşturmuş bulunmaktadır.  

• Hidrobotun hem kendi güvenliği hem de tehlike arz etmemesi için dış yüzeyi mebran 

malzemesi ile kaplanmıştır. Bu malzeme su yalıtım özelliği ile hidrobotu koruyucu bir 

özellik taşımaktadır.  

• Hidrobotu tasarlarken tasarımın sudaki hareket kabiliyetini geliştirmesine çok dikkat 

ettik. Bu anlamda gerek şasinin içindeki hava boşluğu gerek malzemelerin yerleştiriliş 

biçimi hidrobotu ağırlık dengesine kavuşturmuştur.  

• Aracın gripper tasarımında 3d yazıcıdan yararlanmıştır. Nihayetinde bu parçanın zarar 

görmesi durumunda 3d yazıcıdan temin edilmesinde bir zorluk çekilmeyeceğinden 

eminiz. 

• Kameranın yer aldığı pleksi kapağın buğulanmasına karşı aracın içine nem emici özelliği 

olan silikajel koyulacaktır. Ayrıca görüş açımızı artırmak için kameraya balık gözü lens 

takılacaktır. 
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