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1. RAPOR ÖZETİ  

Bizler Kaptan-ı Derya ekibi olarak bu projede içerisinde su altında mükemmel bir hareket kabiliyeti olan ve 

biz insanların su altında bir adet gözü olabilecek bir cihaz yapmayı amaçladık. Bu amacı gerçekleştirmek 

adına yol haritamızı belirlemeden önce bizlere ilham kaynağı olması için doğadan yararlanmaya karar 

vermiştik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda su altında manevra kabiliyeti ve hızı mükemmel olan köpek 

balığından fiziki yapısından yararlanarak bir su altı cihazı tasarlamaya karar verdik. Daha sonra cihazımızın 

su altına ve su üstüne doğru hareketlerini sağlayabilmek adına 4 adet su altı motorunu doğru açıları tespit 

ederek yerleştirdik. Yine cihazımızın sağa sola ve ileri geri hareket etmesini sağlamak adına iki adet su altı 

motorunu cihazımızın üst kısmına uygun noktalar matematiksel hesaplamalar yapılarak yerleştirildi. Tüm bu 

hesaplamalar yapılırken alan üzerinde yapılan makaleler ve çalışmalar incelenerek tespit edildi. Bu sayede 

cihazımızın su altındaki manevra kabiliyetinin tıpkı bir köpek balığının ki gibi olması sağlandı. Cihazımızın 

su altındaki  görevlerini yaparken kontrol noktasında bizlerin bir kolu olabileceğini düşündüğümüz robot 

kolumuzun da hareket kabiliyeti artırmak adına iki adet dc motorun su ile teması kesilerek çarklar yardımı 

ile sağa sola ve yukarı aşağı doğru hareket edebilen bir kola dönüşmesi sağlandı. Bu sayede suyun altında 

cihazımızı sabit bir konumda tutsak bile kol yardımı ile hareket etmemiz sağlanmış olacaktır. Yine 

cihazımızın iki yan kısmına yerleştirilecek kapsüller yardımı ile cihazın su altında yaşayabileceği herhangi 

bir sıkıntı durumunda kapsüllerin içerisinden çıkacak olan balonlar yardımı ile cihazımız su altında üstüne 

çıkması sağlanacaktır. Bu sistem tıpkı  araç içerisindeki hava yastığı mantığında çalışmasını gerçekleştirecek 

fakat darbeye bağlı değil; cihazın içine su alınması yada enerji kesilmesi gibi problemler için 

düşünülmüştür. Cihazın bataryası cihaz içerisine entegre edilecek ve su ile teması kesilecektir. Cihaz plastik 

parçalarının kalıpları öncelikli olarak 3D yazıcılardan alınacak daha sonrasında ise poliüretan madde ile bu 

kalıplar sayesinde cihazımızın donanımsal parçalarının üretiminin gerçekleşmesi düşünülmektedir. Takım 

üyelerinin görev dağılımlarının belirlenmesi bizleri alanlarımızda çalışırken uzmanlaşmaya itmiş ve bu 

sayede daha verimli çalışma fırsatına erişme şansı yakalamış olduk. Takım olarak sürekli iletişim halinde 

olunması ve herkesin düşüncesini dinlemeye dayalı çalışma sistemimiz bizleri yeni fikirler ortaya çıkarma 

konusunda oldukça istekli bir takım olmaya itmiştir.       
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

-Alper Efe ACARÖZMEN: 

• Ankara Batıkent Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri  

• 9-A 

-Talha Eren ŞENYURT: 

• Ankara Batıkent Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri  

• 9-B 

-Burak Eren POLAT: 

• Ankara Batıkent Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri  

• 9-C 

-Arda BİREL: 

• Ankara Batıkent Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri  

• 9-B 

-Samet YİĞİTER: 

• Ankara Batıkent Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri  

• 9-A 

-Hikmet KALFA: 

•  Danışman öğretmen 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı , 

 

Çizim ve tasarım: Takım üyeleri tarafından yapılması planlanan araca ait taslak, şema ve ölçüler 

doğrultusunda aracın online platformda 3D tasarımının yapılmasından sorumlu olan grubu temsil eder. Aynı 

zamanda takımın ihtiyaç duyduğu logo ve baskı tişörtlerinin tasarım ve dizayn ile ilgili işlemler de bu 

gruptaki kişilere aittir.  

Elektronik: Yarışma için tasarlanan aracın hareket yeterliliğini kazanabilmesi ve kontrolünün sağlanması 

için ihtiyaç duyulan elektronik aksamların tespit edilmesi ve kordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan 

birimdir.  

Yazılım: Tasarlanan ve hareket kabiliyeti için gerekli elektronik parçalarla donanmış aracın görevini inşa 

edebilmesi ve elektronik parçaların işlevsellik kazanabilmesi için cihazın üzerine yüklenecek olan 

yazılımların oluşturulması ve testlerinin alınmasıyla ile ilgili görevli olan birimdir. 

Mekanik: Ürün, makine ve donanım tasarlama, test etme, mükemmelleştirme ve bakımlarını sağlama 

alanlarında yardımcı olur. 

Danışman: Proje kapsamında yapılacak olan tüm etkinliklere destek vererek projenin tamamlanmasında yol 

gösterici rolü bulunmaktadır. Proje içerisinde sunulan fikirlerin doğru ya da yanlış olup olmadığı konusunda 

birim görevlilerine danışmanlık yapar. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Su altı dronları konusunda ortaya çıkarılan akademik çalışmalar ve ürünlerin incelenmesi sonucunda 

elde ettiğimiz bilgiler ile ön tasarım raporunu oluşturmuştuk. Bu süreçten sonra yapmış olduğumuz saha 

araştırması ve deneyimli kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda belirtilen değişikliklerin 

yapılması uygun görülmüştür: 

• Ön değerlendirme raporunda acil bir durum karşısında  suyun üzerine  

aracın  çıkmasını sağlayacak acil durum kapsülleri bulunmamaktadır, şuan ki şartlarda 

ise aracın her iki yanına yerleştirilen kapsüller sayesinde cihazın su üzerine otonom 

bir şekil de çıkması sağlanacaktır.  

• Robotik kol ön değerlendirme raporunda tasarlanan kola göre iki  adet DC motor 

eklenerek manevra kabiliyeti artırılmıştır. 

• Ön değerlendirme raporunda ki tasarımda ön bölümde yer alan pervaneler iç tarafa 

doğru 45 derece eğimli iken  arka bölümde yer alan  pervaneler dış tarafa doğru 45 

derece eğimlidir. Yapılan değişiklikler ile  ön bölümdeki pervaneler iç tarafa doğru 30 

derece eğimli Arka bölümdeki pervaneler dış tarafa doğru 25 derece eğimli olacak 

şekilde değiştirilmiştir. Bu değişikliğin sebebi ise su içerisinde cihazın hareket 

kabiliyetini artırrmak için yapılmıştır. 

• Haberleşmeyi sağlayacak mikro denetleyici olarak ön değerlendirme raporunda nvidia 

jetson nano kullanılacağı belirtilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda cihazın 

maliyetini düşürmak açısından aynı perfonmarsı alabileceğimiz raspberry pi 4 

kullanılmasına karar verilmiştir.  

• Yapılan çalışmalar sonucunda ön değerlendirme raporunda belirtilen maliyet 

7.710TL’den 6.925 TL’ye düşürülmüştür. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 
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PERVANELER: 

• Önde 2, ortada 2, arkada 2 tane olmakla beraber 

aracımızda 6 adet pervane bulunmaktadır. 

• Öndeki ve arkadaki ikişer pervane aşağı ve yukarı hareketi 

kabiliyetini sağlar. 

• Ortadaki 2 pervane sağ ve sola hareket kabiliyetini sağlar. 

• Öndeki pervaneler iç tarafa 30 derece eğimlidir. 

• Arkadaki pervaneler dış tarafa 25 derece eğimlidir. 
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ELEKTRONİK AKSAMIN BULUNDUĞU BÖLGE 

• Pembe ile gösterilen bölge elektronik aksam için boş 

bıraktığımız bölgeyi göstermektedir. 

 

ACİL DURUM BUTONU 

• Aracımızın üst bölgesinde bulunmaktadır ve bu da acil 

durumlarda(aracın su alması, erişimin kesilmesi vs.) daha hızlı 

müdahale edebilmemizi sağlar. 

 

 

 ACİL DURUM KURTARMA KAPSÜLÜ 

 

• Acil bir durumda(aracın su alması, erişimin kesilmesinde 

vs.) acil durum butonu yardımıyla sağ ve sol bölmelerde bulunan 2 

adet kapsülün kendi içlerinde şişip üstlerindeki kapakçıkları 

fırlatarak iç basıncı dış basınçtan azaltarak aracı suyun yüzeyine 

çıkartırlar.  
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ARACIN İÇ MEKANİZMA BOŞLUĞU 
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KAMERA 

• Aracımızın ön tarafında 

bulunmaktadır. 

• Görüş kabiliyeti sayesinde işimizi 

kolaylaştırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

KOL MEKANİZMASI 

 

 

 

 

 

 

• Aracımızın ön kısmında bulunmaktadır. 

• Mekanizması sayesinde cisimleri kolayca kavrayıp istenilen görevleri yapmamızı sağlamaktadır. 

• Sağ taraftaki resimde gösterilen okun belirttiği mekanizma kolumuzun 180 derece içindeki sağa ve 

sola olan tüm hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. 

• Kolda iki adet motor bulunmaktadır. Birisi yukardaki maddede belirtildiği gibi sağ-sol görevini 

yapmaktadır, diğer motor ise çarklı yapısı sayesinde çalışan kıskacı 180 derece açıp kapatmaktadır. 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

(ESKİ) 

 

  Baş kısmında iki adet, orta kısmında iki adet ve arka kısmında iki adet olmak üzere altı adet pervane belirli 

açılarla manevra kabiliyetini kolaylaştırarak kullanılmıştır. Baş kısımdaki iki pervane içe doğru 40° 

eğimlidir. Arka kısmındakiler de dışarıya doğru 40°  eğimlidir. 

                     (YENİ) 

                      

Önde, ortada ve arka bölümde olmak üzere toplam 6 adet pervane bulunmaktadır. Ön bölümde bulunan 2 

pervane iç tarafa doğru 30 derece eğimli, arka bölümde bulunan 2 pervane dış tarafa doğru 25 derece 

eğimlidir. Öndeki ve arkadaki ikişer pervane aracın aşağı-yukarı yönlü manevra yapmasını sağlamaktadır. 

Orta bölümde bulunan 2 adet pervane ise aracın ileri-geri, sağ-sol manevralarını yapmasını sağlamaktadır. 

Kolun robotik tasarımı sayesinde cisimleri rahatlıkla kavrayıp verilen görevi yerine getirebilmektedir. Ön 

tarafta bulunan kamera cihazın oval şekli sayesinde geniş görüş açısına sahiptir. 
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(Karşılaştırma) 

 

➢ Birinci şekilde acil bir durumda suyun yüzeyine çıkmasını sağlayacak acil durum kapsülleri 

bulunmamaktadır. 

➢ İkinci şekildeki robotik kol, birinci şekildeki kolun gerçekleştirebileceği manevralardan daha fazla 

manevra gerçekleştirebilmektedir.  

➢ Birinci şekildeki ön bölümdeki pervaneler iç tarafa doğru 45 derece eğimlidir. Birinci şekildeki arka 

bölümdeki pervaneler dış tarafa doğru 45 derece eğimlidir. İkinci şekilde ise ön bölümdeki 

pervaneler iç tarafa doğru 30 derece eğimlidir. Arka bölümdeki pervaneler dış tarafa doğru 25 derece 

eğimlidir.  

 

4.1.2. Malzemeler  

Aracın üretiminde 3D yazıcı kullanacağımız için ABS türü filament kullanılacaktır. Mikro denetleyici olarak 

Raspberry pi 4 kullanacağız. Motor olarak ise DC motor kullanacağız. 

DC Motor: DC motor, düz akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinedir. Motorun içinde 

yer alan sargılara elektrik akımı uygulandığında, yine motorun içerisinde bulunan sabit mıknatıslara zıt 

yönde oluşan manyetik kuvvetin etkisi ile hareket etme prensibine dayanır. Bizim robotumuzdaki görevi ise 

robotu tüm yönlere götürmektir. Ayrıca kolumuza sağa ve sola hareket kabiliyetini sağlamaktır. 

ESC: Sistemde kullanılan fırçasız motorları sürmek için “Electronic Speed Controller” adı verilen sürücü 

devreleri kullanılacaktır. Motorlar 12A akım çektiğinden kaynaklı ESC’lerin 20A civarında seçilmesi 

planlanmaktadır. Ayrıca kullanılan ESC’ler hem CW hem de CCW destekli olduğundan motorların hepsi 

için aynı ESC kullanılabilir. 

Pixhawk: Sistemimizde anakart olarak Pixhawk PX4 kartı kullanılması planlanmaktadır. Kart güçlü 

işlemcisi (STM32F427 Cortex M4 core with FPU) sayesinde motorları ve sensörleri aynı anda koordineli bir 

şekilde yönetebilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca üzerinde ST Mikro L3GD20H 16 bit jiroskop, ST Micro 

LSM303D 14 bit ivmeölçer / manyetometre sensörleri, Invensense MPU 6000 3-eksen ivmeölçer/jiroskop, 

MEAS MS5611 barometre ve Spektrum DSM / DSM2 / DSM-X® gibi uzaktan kontrollü sistemler için 

önemli ve vazgeçilmez olan sensörleri de barındırmaktadır. Bu sayede cihaz üzerindeki merkezi hâkimiyet, 

merkezi kontrol arttırılmış olmakla birlikte uyumsuzluk problemleri de büyük ölçüde azaltılmış olmaktadır. 

Ve de kartın üzerinde 14 adet PWM çıkışı bulunmaktadır.(Motorlar ve servo motorlar için). Bu sayede 

sisteme eklenme ihtimali olan farklı motorlar için gerekli olan bütün şartları sağlamaktadır. 

Li-PO(batarya):Sistemde 3S Li-PO batarya kullanılacaktır. Motorumuz 6000 mAh kapasiteye sahip olup, 

25C değerine sahiptir. “Kapasite x C değeri = Anlık Çekilen Akım ” formülüne göre anlık 150A akım 

çekebilme yeteneğine sahiptir. Bu akım değeri sistemin ihtiyacını fazlası ile karşılamaktadır. Bu sayede 

motorların isteği akımın ESC ve batarya tarafından karşılanamaması durumunda ortaya çıkan bataryanın 

şişip patlaması veya  ESC’lerin yanması durumları ortadan kalkmış olur. Kullanılan BEC devresi sayesinde 

de bataryadan fazla akım çekmesi durumunda devrelerin koruması da sağlanmış olur. 

BEC Devresi: Sistemdeki farklı voltaj ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla sisteme bir adet BEC devresi de 

eklenmiştir. Bu sayede sistemdeki Raspberry Pi gibi 5v ile çalışan kartların güç ihtiyacı da karşılanmış olur. 

Ayrıca BEC devresi üzerinde bulunan voltmetre, ampermetre ve akım regülatörü sayesinde bataryadan fazla 

akım çekilmesi de engellenmiştir. 
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Veri Transfer Kablosu: Sistemin veri aktarımını sağlayacak kablo ise “Ethernet kablosu” nun yalıtılmış ve 

bağlantı noktaları su geçirmez soketler ile değiştirilmiş hali olarak tanımlanabilir. 

Kamera: IMX2019 kamera modülü 3280 x 2469 çözünürlük özelliğine sahip 8 Mp bir kamera özelliğine 

sahiptir. Diğer kamera modüllerine göre avantajlı olduğu yönü 170 derece görüş açısına sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Sıvı seviye sensörü: Su seviye sensörü otomatik kontrol sistemleri için duyu organı görevi görmektedir. 

Aracın sıvı alması durumunda kullanıcıya durumu bildirir. 

Raspberry Pi 4: Aracımızın motorlarını kontrol edecek olan Pixhawk ile yer istasyonumuz arasında 

iletişimi sağlayacak olan ve üzerine yerleştirilen kamera ile görüntüleri yer istasyonumuza aktaracak olan 

elektronik devre kartımızdır. Bilgi aktarım işlemleri cat6 kablo ile yapılacaktır.  

 

4.1.3. Üretim Yöntemleri 

   Elektroniklerin muhafazasından ve aracın şasesini oluşturmaktan sorumlu olan yapılmış olan 

tasarımdaki parçaların her biri plastik kalıp ve enjeksiyon makineleri sayesinde temin edilip montajı 

gerçekleştirilecektir ve bu sayede bir bütün olan gövde sızdırmazlık riskini ortadan kaldıracaktır.    

    Motorlarımızın dış çerçeveleri (iskeletleri) ve pervaneleri de “3D baskı” tekniği ile PETG plastikten 

üretilecektir. 3D baskı yönteminde en az malzeme kullanılarak istenilen tasarımın elde edilmesi 

hammaddeden tasarruf edilmesini sağlamaktadır.  

  Ayrıca sistemin altında yer alacak olan kıskaç sisteminin hareketli parçaları ise 3D baskı yöntemi 

kullanılarak üretilecektir. 

 

4.1.4. Fiziksel Özellikler 
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                Boyu yaklaşık 55 cm, eni 33 cm ve yüksekliği 15 cm’dir. Toplam hacmi 27.225 cm³ olup ağırlığı 

yaklaşık 5-6kg arasında olacaktır. 

 

 

 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

  Araç kontrolü için projemizde PID kontrol yöntemi denenecektir. PID endüstriyel kontrol sistemlerinde 

yaygın kullanılan bir kontrol döngüsü geribildirim mekanizmasıdır. Bir PID denetleyici ölçülü bir süreç 

içinde değişen ve istenilen ayar noktası ile arasındaki farkı alarak bir "hata" değeri hesaplar.  Kontrolör, 

süreç kontrol girişini ayarlayarak hatayı en aza indirir ve böylece istenilen ayar değerine ulaşmaya 

çalışır.   

 
 

  Blok diyagramda u(t) kontrol sinyalini, y(t) çıkış sinyalini, r(t) referans sinyalini ve e(t) ise hata 

sinyalini göstermektedir.  

  PID kontrolde sistem çıkışının istenen referans değerini takip edebilmesi için KP, KI ve KD 

katsayılarının uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Burada hata işareti derinlik kontrolü için 

referans derinlik değeri ile basınç algılayıcısından okunan gerçek derinlik bilgisi arasındaki ilgili 

örneklemedeki farktır. Denetim işareti ise dikey motorlara uygulanacak PWM işareti tarafından 

belirlenen ortalama gerilimdir. Yön kontrolünde ise denetlenecek yön hangisi ise istenen açı değeri ile 

elektronik pusulada o açıya ait eksenden gelen gerçek açı değeri arasındaki fark hatayı temsil eder. 

Denetim işareti söz konusu eksende dönüşü sağlayan motorlara uygulanan gerilimin karşılığı olan PWM 

işaretidir. Aracın PID parametrelerinin belirlenmesinde manuel ayar metodu kullanılmıştır. Aracın 

kontrol yazılımının genel algoritması ise şu şekilde olacaktır. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

  Sistem çalışmasında ana kontrol kartımız olan Pixhawk kartımız cihazımızın beynini temsil 

edecektir. Bu kartımızın kontrol için kullanılacak olan yazılımı ArduSub yazılımıdır. ArduSub 

üzerinde kontrol için kullanacağımız programlama dili Python olacaktır. 

  Kontrol merkezi Pixhawk kartı arasında veri transferini Ethernet portu aracılığı ile sağlayacak olan 

raspberry pi devre kartımıza aynı zamanda monte edilecek olan usb kamera yardımı ile yer 

istasyonuna hd görüntü de sağlayacaktır. Bu işlemleri yaparken devre kartımızın üzerine kurulacak 

olan yazılım da Companion Compute yazılımıdır. Bu yazılım üzerinde kullanılacak olan 

programlama dili yine Python programlama dilidir. 

Yer istasyonumuzda yer alacak bilgisayarımızda kamera görüntüsünü takip etmek ve cihazımı 

kontrol etmek ve cihaz üzerindeki sensörlerden gelen verileri okuyabilmek için bilgisayarımıza 

QGroundControl yazılımı kurulup takip işlemi gerçekleşecektir. 
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4.4.  Dış Arayüzler 

  QGroundControl: MAVLink özellikli otomatik pilotlarla çalışır. PX4 Flight Stack için tasarlanmıştır, 

ArduPilot tabanlı autopilot sistemleri için de tam destek vermektedir. Tüm platformlarda masaüstü ve mobil 

cihazlarda çalıştığı için bu yer istasyonu yazılımı çok tercih edilmektedir.  

• Platform: Windows, Mac OS X, Linux, Android ve iOS  

• Lisans: Açık Kaynak (GPLv.3) 
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5. GÜVENLİK 

➢ Aracın su alma durumunda yan taraflarda bulunan acil durum kapsülleri üstlerindeki 

kapakcıkları fırlatarak şişmeye başlarlar ve aracı su yüzeyine çıkarlar. 

➢ Acil bir durumda (aracın su alması, araçla kullanıcı arasındaki iletişimin kesilmesi) aracın üst 

bölgesinde bulunan acil durum butonu kullanılır.  

➢ Cihaz ile yer üstü istasyonu arasındaki bağlantının kopması durumunda cihazda yaşanacak 

herhangi bir elektriksel soruna karşı cihaz üzerinde yer alan acil durum butonuna basılması 

durumunda cihaz kapsüller ile şişme pozisyonu alıp su üstüne kendisini çıkaracaktır. Tüm bu 

işlemler devam ederken cihaz bataryası ile bağlantısını koparıp elektrik kaçağını 

engelleyecektir. 

➢ Araç gövde alanı tek bir parça olarak oluşturulduğu ve bu alana elektronik devre kartı ve güç 

üniteleri monte edileceği için izole edilmesi gereken alan küçük olacağı için uygun 

yapıştırıcılar kullanılarak araç gövde alanının su geçirmezliği hızlı kontrol altına alınacaktır. 

 

➢ Kontrol istasyonuna cihaz üzerindeki röleden gelen bilgiler kontrol edilip bu alan üzerinden 

gelen bilgiye göre cihaz elektrik bağlantısını kesecektir. Yazılım ile yapılacak bu imha alanı 

aynı zamanda kontrol istasyonunda bir butona ve cihaz üzerindeki bir düğmeye aktarılacaktır. 

 

➢ Cihaz üzerinde kullanılacak olan tüm kablolar cift katman olarak tercih edilecektir. Ayrıca 

kabloların motorlara olan bağlantısı su geçirmez soketler ile yapılacağı için kablolar sudan 

izolasyonu sağlanmış olacaktır. 

 

➢ Cihaz için seçilen bataryanın güç gerilimi 11.1V olduğu için 50 V’u geçme ihtimali 

bulunmamaktadır. 

 

➢ Araç da kullanılacak olan motorlar su geçirmez DC motor olacağı için sızdırmazlık riski 

olmamaktadır. Yine motorlarımızın yerleşeceği dış çerçeve alanı sayesinde olası bir çarpışma 

riskinde esnek bir plastik tercih edileceği için bu risk ortadan kaldırılacaktır. Yine bu çerçeve 

sayesinde pervanenin herhangi bir kişiyi yaralama ihtimali bulunmamaktadır. 

 

➢ Aracımızın genel hatları oval bir yapıya sahip olmasından dolayı kesici bir tarafı 

bulunmamaktadır. 

 

➢ Su üstü kontrol merkezimiz bir adet Dizüstü Bilgisayardan oluşacağı için kendi beslemesi 

cihazdan bağımsız olacaktır. 

➢ Cihazımızın kamerası ana gövdenin iç kısmına yerleştirilip ön alanı şeffaf olacaktır. Bu 

yüzden kameranın cihazdan ayrılması mümkün olmayacaktır. 
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6. TEST 

Dünyada yaşanan salgın nedeniyle ekip üyeleriyle fiziksel olarak bir araya gelinememesinden ve maddi 

destek sürecinin değişmesinden dolayı araç ile test alınamamıştır.  

Maddi destek sağlandıktan sonra iki farklı senaryo üzerinde durulmaktadır: 

Senaryo 1: Salgının seyrinin normale dönmesi gerçekleşir ise; 

• Araç için gereken malzemeler temin edilip okulumuzda yer alan yüzme havuzunda gerekli testlerin 

alınması neticesinde hareket kabiliyetinin istenen seviyede olmaması durumunda öncelikli olarak 

araca yerleştirilen motorların açılarının değiştirilmesi söz konusu olabilir.  

• Aracın hızının istenen seviyede olmaması durumunda araç ağırlığını azaltmak için araca yerleştirilen 

batarya, araç içinden çıkartılıp su üstü istasyonunun yanına yerleştirilebilir. 

Senaryo 2: Salgın seyrinin şu anki şartlarda devam etmesi durumunda senaryo 1’in benzeri 

gerçekleştirilecek fakat bu işlem takım üyelerinden bir kişinin gidip testler almasıyla oluşacaktır. 
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7. TECRÜBE 

• Ön tasarım raporunda kullanılan araçta pervaneler iç ve dış tarafa doğru 45 `er derece eğimli 

bulunmaktaydı fakat bu derecelerin fazla oluşu hareket manevralarının gerçekleştirilmesinde 

zorluk sağlayacağını ön gördüğümüzden dolayı kritik tasarım raporundaki araçta öndeki 2 

pervane iç tarafa doğru 30, arkadaki 2 pervane de dış tarafa doğru 25 derece eğimlidir. 

• Ön tasarım raporunda kullanılan kolun yapısı verilen herhangi görevi yerine getiremeyeceğini ön 

gördüğümüzden dolayı kritik tasarım raporundaki kolun mekanik yapısını robotik kol olacak 

şekilde değiştirmiş bulunmaktayız. 

• Ön tasarım raporundaki araçta herhangi bir acil durumda (aracın su alması, araçla olan iletişimin 

kesilmesi) aracımızı su üzerinde çıkaracak bir mekanizma bulunmamaktaydı. Bundan dolayı 

kritik tasarım raporundaki araca 2 adet acil durum kapsülü eklenmiştir.  

• Ön tasarım raporunda bulunan araçta aracın ön tarafını aydınlatacak herhangi bir materyal 

bulunmamaktaydı. Bundan dolayı kritik tasarım raporundaki araçta aracın ön bölümünü sağ ve 

sol tarafında olmak üzere 2 adet aydınlatıcı koyulmuştur. 

• Ön tasarım raporunda kullanılan araç kolunun sağ-sol manevra sırasında aracın hareket etmesi 

gerektiğinden dolayı işimizi zorlaştırmaktaydı. Bundan dolayı kritik tasarım raporundaki araç 

kolunun eklem bölümüne 1 adet kolun 180 derece sağ ve sol manevralarını sağlayan motor 

konulmuştur.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman planlaması 

Ön tasarım raporunda belirlenen zaman planlamasına mücbir sebeplerden dolayı uyulamadığı için elde 

edilen veriler eşliğinde aracın belirlenen yarışma takvimine hazırlanması için yeni bir planlama takvimi 

oluşturulmuştur. 

Planlanan Görev  Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

Aracın Tasarlanan 

Parçalarının çıktılarının 

alınması 

 13 Temmuz 2020 22 Temmuz 2020 

Araç da kullanılacak 

olan malzemelerin 

temin edilmesi 

 15 Temmuz 2020 2 Ağustos 2020 

Araç parça ve 

elektronik akşamların 

birleştirilerek üretilmesi 

 27 Temmuz 2020 9 Ağustos 2020 

Araç için Gerekli 

Yazılımların Kurulması 

ve Kodların Yazılması 

 6 Ağustos 2020 16 Ağustos 2020 

Aracı Test Etme  17 Ağustos 2020 23 Ağustos 2020 

Aracı Revize Etme  24 Ağustos 2020 13 Eylül 2020 
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8.2 Bütçe planlaması 

EKİPMANLAR FİYAT ADET TOPLAM 

Pixhawk 1000 TL 1 1000 TL 

Elektronik Hız 

Kontrolcüsü (Emax 

ESC) 

120 TL 6 720 TL 

Raspberry Pi 4GB 550 TL 1 550 TL 

Imx219 170 ° 

Kamera 

1800 TL 1 1800 TL 

Batarya 500 TL 2 1000 TL 

BEC Devresi 40 TL 1 40 TL 

Su motorları 200 TL 6 1200 TL 

12V DC motor 60 TL 1 60 TL 

Su seviye sensörü 5 TL 1 5 TL 

Analog Su Basınç 

Sensörü  

150 TL 1 150 TL 

SHT20 I2C 

Sıcaklık Sensörü 

200 TL 1 200 TL 

Araç Plastik 

Aksamlar için 

Baskı 

200 TL 1 200 TL 

TOPLAM 6.925 TL 
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8.3 Risk Planlaması 

Biz takımca sorun çıktığı durumlarda sakin kalmaya çalışırız ve bu sayede daha mantıklı 

çözümler bulabiliriz. Biz ilk olarak bir araya gelip ne yapabileceğimizi veya ne 

yapacağımızı kararlaştırırız ve o plana göre hareket ederiz. Takımımızın özgünlük ve 

yerlilik ilkelerine önem vermesini de sorun çıktığı zamanlarda kullanırız.  

 

✓ Robot test edilirken izole edilmiş bir parça su aldı ve işlevsiz hale geldi, bu durumda ne 

yaparız? 

Öncelikle takımımızın en iyi özelliklerinden biri de özgünlüğe ve yerliliğe önem 

vermesi sebebiyle çoğu parçayı satın almak yerine kendimiz tasarlayarak kendimiz 

üretmemiz. Bunun sayesinde kolayca parçanın yenisini basabilir ve gerekli işlemlerden 

geçirerek yerine takabiliriz. Eğer parça bizim daha önce çizip üretmediğimiz, satın 

aldığımız bir parça ise önce elimizde yedeği olup olmadığını kontrol ederiz ki böyle 

durumlar için her zaman yedek bir parça bulundurmayı tercih ederiz. En olasılık olarak 

yeni parçayı en hızlı şekilde temin ederiz. 

 

✓ Pilotumuzda herhangi bir sorun yaşanması halinde ne yaparız ? 

Pilotun herhangi bir sorun yaşaması durumunda yardımcı-yedek pilot kontrolü devralır. 

✓ Robot test edilirken izole edilmiş bir parça su aldı ve işlevsiz hale geldi, bu durumda ne 

yaparız? 

Parçayı satın almak yerine kendimiz tasarlayarak kendimiz üretiriz. Bunun sayesinde kolayca 

parçanın yenisini basabilir ve gerekli işlemlerden geçirerek yerine takabiliriz. Eğer parça bizim daha 

önce çizip üretmediğimiz, satın aldığımız bir parça ise önce elimizde yedeği olup olmadığını kontrol 

ederiz ki böyle durumlar için her zaman yedek bir parça bulundurmayı tercih ederiz. En olasılık 

olarak yeni parçayı en hızlı şekilde temin ederiz. 

✓ Su altı aracının ani bir durum sonucu su almaya başlaması durumunda ne yaparız? 

Bu durumun sonucu olarak takım su altı aracının gücünü acil durdurma butonu yardımı ile keser ve 

sistemi su üstüne alır. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Su altı dronlarının verimliliklerini nasıl artırabileceğimizi düşünürken; su canlılarını incelemeye karar 

verdik. Bu kapsamda hareket ve su kabiliyeti iyi olan köpekbalığını inceledik ve cihazımızı tasarlarken 

köpek balığı bize yardımcı oldu. Cihazımızın da tıpkı köpekbalığı gibi dış yüzeye sahip olması gibi 

iskele düzenledik. Motorların pervanelerini kendimiz tasarlayarak sahip olduğumuz 3D yazıcıyı 

kullanarak yapacağız.  Böylece hem kendi robotumuza özgünlük katmış olacağız hem de ekonomik 

fayda sağlamış olacağız. Bunun yanında da pervanedeki herhangi bir hasara karşı farklı bir firmaya 

bağımlı kalmayacak ve yerli bir pervaneyi kolayca yeniden üretebileceğiz. Robotik kolumuzu da 

belirttiğimiz gibi kendimiz tasarlayarak var olan imkânlarımız ile üreteceğiz. Böylece yine ekonomik 

fayda sağlamış olacağız ve robotumuzun net ağırlığını düşürebileceğiz. Ayrıca kendi kolumuzu çizmenin 

ve üretmenin diğer bir avantajı ise görevimize en uygun kolu en uygun malzeme ile üretebilmek. Hazır 

bir kolun hem dayanıklılığı düşük olabilir; hem de bizim görevimiz için uygun veya yeterli olmayabilir. 
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