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İçindekiler

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) ( Ek Görseller 7. ve 8. Sayfadadır.)

Projemizin adı Elektrikli Atık Toplayıcı’dır. Aracımız çevrede bulunan atıkları
toplamak üzere geliştirilecektir. Aracımız robotik kol ile birlikte yazılımsal olarak otonom
ve manual olarak kullanım imkanı sağlamaktadır. Enerjisini 2 farklı çeşitteki (Güneş ve
rüzgar) yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi aküsüne dolum yaparak temin edecektir.
Kumsal türü yerlerde ağırlıktan ötürü batmaması için Palet, ve suda gidebilmesi için altına
dalga şekilli zemin tasarlanmıştır. Aracımıza gerekli uygun kompozit dış malzemeleri
uygun görülüp alınarak ana gövdesinin vidalama yöntemiyle montajlanması
planlanmaktadır. Herhangi bir devresel sorunda vidaları sökülerek müdahale edilecektir.
2. Problem/Sorun: (Ek Görseller 8. Sayfadadır .)

Bilindiği üzere artık Dünya’da çevre sorunlarından dolayı ciddi manada sağlık
problemleri, canlı popülasyonlarının yok olmasının ileriki evrelerde olması açıkça ortada.
İnsanlar yaşanılan bu gezegeni temiz tutmak için neredeyse hiçbir şey yapmıyor fakat aynı
zamanda pek uğraş vermeden de çok fazla kirliliğe sebep oluyorlar. Bizler artık daha
temiz bir Dünya için, daha temiz ve iyi bir gelecek için çevre kirliliği sorununu ortadan
kaldırmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz aracımız ile sahil kenarlarında, plaj gibi kumsallık
alanlarda, ormanlarda, denizlerde ve göl benzeri yerlerde atıkların toplanmasını, çevre
kirliliğinin ortadan kalkmasını sağlayacağız.
3. Çözüm

Deniz ve göllerin daha temiz olması için, aynı zamanda geleceğe daha temiz bir dünya
bırakmak için bu projeyi yapıyoruz.

Denizlerimizde ki ve göllerimizde ki canlıların daha uzun yaşaması ve neslinin
tükenmemesi için çevresel kirliliği engellememiz oldukça önemlidir.

Çevresel sorunların insan ve hayvanların sağlığını ne kadar çok etkilediğini hepimiz
biliyoruz. Turizm sektöründe de denizlerin düzgünlüğü, temizliği önemli olduğu gibi bu
sayede de ülkemizin dış Dünya’ya olan itibarı kat ve kat artacaktır.

Aracımız robotik kol, ağ, paletli ve dalga şekilli alt sistemi ile kumsal, deniz, göl ve
daha birçok benzeri yerleri temizleyip, toplanılan atıkları arkasındaki ek depolama aracına
dolduracaktır.

TASARIM: (Ek Görseller 7. ve 8. sayfadadır.)

Tasarım olarak aracımıza palet koymayı ve alt bölümünü dalgasal şekilde yapmayı tercih
ettik. Bu şekilde hem denizde kolaylık sağlanacak hem de palet sistemi ile aracın ağırlığından
dolayı kumsalda batması önlenecektir. Bu sayede kumsal, deniz ve benzeri yerleri
temizleyerek karada ve suda gidebilecektir.. 3B tasarım uygulamalarını kullanarak kendi
özgün tasarımımızı ortaya koyduk. .

Tasarımda görüldüğü üzere palet sistemimiz aynı şekilde olacak ve üstünde devreler
bulunacak. Su üzerinde hareket etmesi altında bulunan 2 adet pervane ile gerçekleştirecektir.
Aracımız gerekli enerjisini güneş paneli ve rüzgar türbini ile sağlayacaktır. Gerekli aksamlar



çok fonksiyonlu uzaktan kumanda ile kontrol edilebilecektir.

4. Yöntem

Öncelikle tecrübeli mühendisler, yazılımsal konular için çeşitli üniversite öğretmenleri ve
öğrencileri ile görüşme yaptık. Neler yapabileceğimizi, neleri kullanıp kullanmayacağımızı ve
diğer gerekli şeyleri danışarak fikir sahibi olduk.

Yazılımsal olarak Arduino mikroişlemcisinin resmi IDE'sinde ve gerekirse CodeBlocks
ortamlarında C ve C++ kodlama dillerini kullanacağız. Aracın kontrolü otonom ve manual
olarak uzaktan kumanda yardımı ile kullanılacaktır.

Araç sunulmadan önce birçok kez elektronik ve mekanik sistemlerinin testleri
yapılacaktır. Bizler projelerimizi bilimin statik ve dinamikliğini; aynı zamanda
kanıtlanabilirliğini sorgulayarak yapıyoruz. Yeni yöntem ve bulgulara ulaştığımızda bunları
nasıl kullanabileceğimize bakıyoruz. Bunun sonucunda da uygulanabilirliği kesinleşirse
gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Projemiz, şu an kullanılan diğer benzer ürünlerin aksine kumsal üzerinde de bulunan
çöpleri toplamak üzere geliştirildi.

Kullandığımız paletler sayesinde kum üzerinde rahatça hareket ederek geliştirilme
amacına hizmet verebilecektir. Fosil yakıt kullanmadığımız için çevreye zararı olmayacaktır.

Benzer ürünler bir sürücü sayesinde sadece deniz üzerindeki çöpleri toplamaya yarıyor ve
fosil yakıt kullanıyor.

Çalışmamızda bulunan otonom özellik ile birlikte insan kontrolü olmadan aracın faaliyette
bulunulması sağlanacaktır.

Çalışmamızda donanımsal olarak rüzgar türbini, güneş paneli ve robotik kol kullanacağız.
Yazılımsal olarak da otonom özelliğini bulunduracağız.

Çalışmamızda bulunan yenilikçi yön otonom ve fosil yakıt kullanmamamız olup,
tasarımımızda bulunan yenilik ise araç paletlerimizdir.

Çalışmalarımızı gerekli detaylı araştırmaları yapıp daha sonra yaptığımız telekonferans
toplantıları ile vardığımız ortak fikirleri eyleme dönüştürdüğümüz bir yöntemle hazırladık.

Projemizi benzer çalışmalardan ayıran özellikler ise yenilenebilir kaynaklar tercih edilip
ve aracımızın daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olmasıdır. Bunlar projemizi benzer
çalışmalardan ayıran özelliklerdir.

6. Uygulanabilir lik

Projemiz hem suda hem de karada faaliyet göstereceği için deniz, göl, hatta yurt dışında
satılırsa okyanusta da kullanılabilir, kısacası tüm ülker bu ürünü alıp kullanabilir.

Projenin hayata geçişi şöyle olacak: Eğer Teknofest’te ilgi görürse ve proje tam anlamıyla
istenen görevleri yerine getirebilirse İstanbul ile başlayarak diğer illerde de kullanılabilir.

En büyük risk suda akıntıya kapılıp açığa sürüklenmesi. Bu nedenle akıntının olmadığı



zaman denizlerde sahil şeritlerinde kullanılabilir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Projenin Tahmini Bütçesi:

En Ucuza Nasıl Yapılır?
Projede kullanılan iskelet yapısın daha ucuza yapabilir. Dış katmanı da daha ucuz bir plastikle
ile kaplanırsa toplam 400-500 TL civarı fiyat düşüşü öngörülebilir.

Proje Zaman Planlanması:

15-31 8-15 Ağustos’a kadar 16-11 Eylül’e kadar
Mayıs Temmuz-Ağustos Ağustos-Eylül
TASARIM ÜRETİM TESTLER

Malzeme Listesi:
NRF24L01 3x, Jumper kablo, Karbon Fiber çubuklar, Cam fiber plaka, HCSR04, MDF
Robotik Kol Kiti, Güneş Paneli, Gps Sensörü, Şarj edilebilir akü
Kontrol Kumandası: Joystick 2x Potansiyometre, 10 UF Kondansitör, Ams1117 Kapasitör,
9v Pil 2x, Pil Yuvası
Su Modu:L298n Motor Sürücü, Arduino Uno, Dc Motor 2x, Pervane 2x
Kara Modu: Trackandwheel Set, Arduino Uno, Twin motor Gearbox Kit Tamiya 70168
Rüzgar Türbini: Elektrik Üreten Mini DC Dinamo Motoru, Pervane

Temel Elektronik Malzemeler Temel Mekanik Malzemeler

Arduino Uno, DC Motor lar , Gps,
NRF24L01, Mdf Robotik Kol, Güneş
Paneli , Şar j Edilebilir Akü, ESC

Karbon fiber Çubuklar , Cam Fiber , Palet

MADDİ YÖNDEN HARCAMALAR:
Projede ilk önce mekanik (iskelet ve dış kısım) bölüm temmuz ayında alınacak. Daha sonra
yine temmuz ayında elektronik malzemeler temin edilecektir.
BENZER ÜRÜNLERLE KARŞILAŞTIRILMASI:
Piyasadaki benzer ürünler sadece deniz üzerinde gitmekte ve yakıt olarak fosil yakıt
kullanmaktadırlar, maliyeti ise yaklaşık 40.000 TL civarındadır. Bizim ürünümüz ise yaklaşık
1700 TL bandında olacağından ve yenilenebilir enerji kaynağından enerji temin edeceğinden

Tahmini bütçe 1700 TL
Mekanik Bileşenler 900 TL
Elektronik Bileşenler 800 TL



fiyat performans bakımından çok büyük bir kar ve verimlilik sağlayacaktır.

ZAMAN ÇUBUĞU:

Güvenlik Önlemler i:
Cam fiberler esnek oldukları için kırılmaları zor olacak ayrıca suyun devreye gelmesini

engelleyecek. Kullandığımız karbon fiber çubuklar ise herhangi bir çarpmaya karşı iskeletin
bükülmemesini sağlayacak. Böylelikle araç ve devre elemanları güvende olacak.

8. Proje Fikr inin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar ):

Tüm ekosistem ve popülasyon projemiz için hedef kitlesidir. Çevresel kirlilik sorunlarının
en büyük sonuçlarından olan su popülasyonunun ciddi ölçüde azalması, insanların yaşaması
için gereken temel besin ihtiyacını ve ülkelerin ekonomik gelişimlerini oldukça etkilemekte.
Bu nedenle geliştirdiğimiz aracımız tüm canlıların sağlığı ve ülkelerin gelişimi için
kullanılacaktır.

9. Riskler

Projemizde en büyük riskin aracın akıntıda kullanılmasının sonucu kontrol
edilememesidir. Bizlerin gördüğü tüm olumsuz riskler ise şöyledir:

 Aracının otonom özellikten sistem hatası sonucu çıkması,
 Aracın su akıntısına kapılıp kıyıya ulaşamaması ve
 Aracın güneş panellerini ve rüzgar türbini kullanamamasıdır.

(B Planı) Risklerin Çözümleri:
 Eğer araç otonom özellikten çıkar veya otonom özellik kullanılaz ise maual bir şekide

kontrol ele alınacaktır.
 Araç akıntıya kapılıp kaybolur ise GPS sensörü vasıtası ile yer tesbiti yapılacak.
 Araç Güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanamz ise yine manual olarak akü şarj

edilebilecektir.

Bitiş Ağustos-28 Eylül-11 Eylül-27
Başlangıç Ağustos-12 Mayıs- 15 Eylül-22

Proje Bölümü Kodların
yüklenmesi

Tasarım-Üretim-
Testler

Teknofest’te Sunum



10. Proje Ekibi



11. Kaynakla

https://www.robimek.com/ogrenme-fonksiyonuna-sahip-hareket-kopyalayan-robot-kol-

yapimi/

https://hayaletveyap.com/robot-kol-yapimi/

https://www.projehocam.com/arduino-ve-opencv-ile-nesne-tespit-ve-takip-programi-yapimi/

https://lezzetlirobottarifleri.com/kategori/arduino/Merakl%C4%B1

https://www.mobilhanem.com/arduino-egitimleri/

https://www.robitshop.com/ B

https://www.robotistan.com/

https://www.robolinkmarket.com/

12. Projeyi Destekleyen Resimler Ve Tasar ım




