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1. RAPOR ÖZETİ  

Takımımız gerekli araştırmaları yaparak[1][2][3]11 Ocak 2020 itibari ile çalışmala r ına 

başlamış bulunmaktadır. İlk olarak 5 günlük bir kamp süreci gerçekleştirerek takımda bir iş 
bölümü yaptık ve yol haritamızı belirledik. Kamp sürecinden sonra okulumuza verilen ara tatil 

sürecinde ara vermeden çalışmalarımıza devam ettik. Yaptığımız iş planı ile tasarım, üretim, 
yazılım gibi belirlemiş olduğumuz alanlarda birlikte görev üstlenmeye karar verdik. Tüm üyeler 
uzman oldukları alan üzerinde çalışmalara başladı. Araştırma sürecinde grup içerisinde ve 

okulumuzdaki hocalarımızın tecrübelerinden de yararlanarak birlikte fikir alışverişler inde 
bulunduk ve ilk süreci bu şekilde tamamladık. Hedefimiz 2 ay içerisinde aracın mekanik tasarım 

ve üretimini tamamlayıp gerekli geliştirmeler için su üstü ve su altı denemelere başlamaktı. 
Aracımızın mekanik üretimini planladığımız tarihler arasında tamamladık. Sualtı denemeler ine 
belirli bir program dâhilinde önümüzdeki süreçte elektronik sistemlerin de oluşturulması ile 

başlamayı düşünüyoruz. Aracımızın mekanik üretiminin istediğimiz şekilde ve belirlediğimiz 
zamanda tamamlanmış olması ekibimize bu süreçte büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. 

Kurmuş olduğumuz sistemleri denetleyerek kusursuz bir çalışma planlıyoruz. Amacımız güzel 
bir ekip çalışması ve hazırlık sürecinin ardından yarışmaya katılmak ve başarılı olup  başta 
okulumuzu temsil etmek ve en önemlisi bu tür yarışmalara olan ilgiyi artırmaktır. Okulumuzda 

bir Teknofest atölyesi kurulması için gerekli çalışmayı yapıyoruz. Aynı zamanda takımımızın 
ismi ile okulumuzda bir kulüp kurmayı ve gelecekte bu tür yarışmalar için okulumuzda bir 

önayak olmayı istiyoruz. Ön Tasarım aşamasında başarılı olmamızın ardından özellikle sosyal 
medya üzerinden bölümümüzdeki diğer öğrenci arkadaşlarımızın da bu tür yarışmalara ilgis inin 
artmasını sağladık. Sadece CV için değil esas olarak bu tür yarışmalara hazırlık sürecinde 

edindiğimiz tecrübeleri, ekip çalışması bilincini hayatımızın devamında etkin bir şekilde 
kullanma ve ilgi duyduğumuz alanlarda başarılı olma arzusundayız. Bu kapsamda ilk günden 

itibaren tüm takım üyeleri işleyişte yer alıp takım hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam 
etmektedir.  

Elektronik ekibimiz ise okullara verilen arayı fırsata dönüştürerek çalışmalarına hız 

kazandırmış ve yapılan değişiklikler ile aracımızı güçlendirerek çalışmalarına devam 
etmektedir. Ön Tasarım Raporu sonrasında yapılan değişiklikleri bu değişiklikleri yapma 

nedenlerimiz ve projemize kazandırdığı avantajlar raporun ilerleyen kısımlarında detaylı olarak 
anlatılmıştır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

AD SOYAD: AHMET SELÇUK GÜLER (Takım Lideri) 

ÜNİVERSİTE: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 
BÖLÜM: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

SINIF: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AD SOYAD: BERAT İĞDE  

ÜNİVERSİTE: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

BÖLÜM: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

SINIF: 4 
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AD SOYAD: ENES CAN SARIKAYA 

ÜNİVERSİTE: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

BÖLÜM: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

SINIF: 4 

 

 

 

 

 

 

 

AD SOYAD: ÖZHAN UTKU 

ÜNİVERSİTE: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

BÖLÜM: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

SINIF: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 AD SOYAD: OĞUZHAN KAAN DANABAŞ 

ÜNİVERSİTE: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

BÖLÜM: ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 

SINIF: 4  
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Takımımız tamamen elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu 
noktada takımdaki her bir üyenin uzman olduğu alana göre bir iş bölümü yapılmış ve 

organizasyon şeması oluşturulmuştur. Projemizde mekanik ve elektronik olmak üzere 2 ana 
başlık altında ilk ayrımı yaptık. Mekanik kısmı tasarım ve üretim olmak üzere 2 parçaya ayırdık. 
Mekanik tasarım bölümünü Özhan UTKU, mekanik üretim bölümünü Enes Can SARIKAYA 

yürütmektedir. Elektronik bölümünü manuel ve otonom olmak üzere iki ana bölüme ayırdık. 
Manuel kısmında Berat İĞDE, Oğuzhan Kaan DANABAŞ, otonom bölümünde ise Ahmet 

Selçuk GÜLER, Enes Can SARIKAYA görev yapmaktadır. Ekibimizin kendi içerisinde 
toplantı günleri her haftanın Çarşamba günüdür. Danışmanımız ile yaptığımız bilgilend irme 
toplantısı ise her 15 günde bir defa Çarşamba günleri gerçekleşmektedir. İçerisinde 

bulunduğumuz durumdan dolayı ekip üyeleri kendi alanları ile ilgili çalışmalarını münfer it 
olarak devam etmektedir. Gerçekleştirilen video konferans toplantıları ile ekip üyeleri gelinen 

noktalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor ve yapılan araştırmalar sonucunda 
optimizasyon ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalarımız bu şekilde hız kesmeden 
devam etmektedir. 

 

Şekil 1: Takım Organizasyon Şeması 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Projemizin değerlendirmesini belirli kısımlara ayırarak ön tasarım raporunu, mekanik ve 

elektronik durumu değerlendirdik. Mekanik ve elektronik kısımlarda değişen parçalardan 
dolayı oluşan yeni bütçeyi değerlendirerek projemizin mevcut durumlarını bu şekilde anlattık.  

Bir özet yapmak gerekir ise şu anda projede mekanik kısım tamamen bitirilmiş. Aracımız ın 
sualtı denemelerine kısmen başlanmış durumdadır. Elektronik olarak değişen parametreler 
üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Genel anlamda bakacak olursak şu an için projede %80’ 

lik kısım tamamlanmış durumdadır. Süreç adımları beklenen şekilde devam ederse projedeki 
iş-zaman planlamasına uygun şekilde sonuçlandırılacaktır. 

3.1.ÖTR Değerlendirilmesi  

ÖTR sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gerçekleştirilen telekonferans ta 
değerlendirme kriterlerine göre nelerin eksik olduğu, KTR yazım aşamasında nelerin 

irdeleneceği üzerinde fikir birliği yapıldı. Ön Tasarım Raporunda tamamlanmak üzere olan 
aracımız üzerinde mekanik ve elektronik bazı değişikliklerin yapılabileceği belirtildi. Yeni yol 

haritası oluşturuldu. Bundan sonraki süreçte telekonferans ve video konferans ile toplantıla r ın 
devam edeceği kararlaştırıldı. 

3.2.Mekanik Durum Değerlendirmesi 

Aracımızın mekanik üretimini ön tasarım aşamasında tamamlamış durumdayd ık. 
Mekanik olarak hazır olan aracımızın boyutu ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdik ve bir miktar 

küçültebileceğimizi gördük. Küçültme işlemlerini gerçekleştirdik ve 52 cm olan araç 
uzunluğunu 49 cm ye düşürdük. Bu işlemi gerçekleştirerek aracımızın mekanik olarak son 
halini ortaya çıkarmış olduk. Üretim kısmında planlayıp prototip testlerini gerçekleştirdiğimiz 

3D printer üretiminde herhangi bir problem ile karşılaşmadık ve bu konuda herhangi bir 
değişikliğe gitmedik. Elektronik kartları içerisinde bulunduracak olan tüp için başlangıçta 

planladığımız malzemede yalıtım yapılmasına rağmen sızdırmazlık problemi yaşadığımızdan 
dolayı bir değişiklik yapma mecburiyetinde kaldık. Yapılan değişiklikler ile birlikte mekanik 
tasarımımız elektronik montaj ve sualtı denemelerine hazır durumdadır. 

3.3.Elektronik Durum Değerlendirmesi 

Elektronik kısımda yaptığımız en büyük değişiklik aracın kontrolü için kendimiz 

oluşturmayı planladığımız kontrolör yerine PIXHAWK kullanma kararını almak oldu. Bu 
kararı alırken düşüncemiz aracımızın daha rahat kontrol edilebilir olması ve sistemin kendi ara 
yüzüne sahip olmasıydı. Bununla beraber haberleşme protokollerini doğrudan destekliyor 

olması, Raspberry Pi ile kolay haberleşebiliyor olması ve kolay bir kullanıma sahip olması 
tercih nedenimizi güçlendirdi. Bu değişiklik ile beraber elektronik olarak daha güvenli bir 

sistemde çalışacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda kullanılan servo motor sayısında 
azaltmaya gidilerek bir değişiklik yapılmıştır. Haberleşme protokolü olarak I2C’ protokolünü 
kullanmaya devam ediyoruz[4].Bu değişikliğin yapılma nedeni aracın otonom hareketi 
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esnasındaki parametreleri azaltmaktır. Şuanda elektronik ekibimiz çalışmalarına devam 
etmektedir. 

3.4.Bütçe Değerlendirmesi 

Yapmış olduğumuz değişiklikler neticesinde bütçe olarak bazı değişikler meydana geldi. 

Yapılan değişiklikler projemizi olumlu yönde etkilemiş olsa da daha yüksek bir bütçeye neden 
olmuştur. ÖTR aşamasında düşünülen toplam miktar 4084 TL idi. Mevcut durumda ise bu 
miktar 6060 TL olarak hesaplanmıştır. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Şekil 2: Ön Tasarım Aşamasında Belirlenen Sistem Tasarımı 

Ön Tasarım Aşamasında sistem tasarımı Şekil 2‘ deki gibiydi. Yapılan araştırma lar 
soncunda gelinen noktada bazı değişiklikler yapmayı uygun gördük. Belirlediğimiz 
değişiklikleri yaparak projemizde daha kolay yol kat edebileceğimizi düşünüyoruz. 



 
 

10 
 

 

 

Şekil 3: Sistem Tasarımı 

Değişen parçalar ile yeni oluşturulan sistem tasarımı Şekil 3‘ deki gibidir. Sistem bu 

tasarım üzerine kurulmaktadır.  
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Şekil 4: Aracın Tasarım Şeması 

ÖTR’ ye göre revize edilmiş olan aracımızın tasarım şeması Şekil 4‘ te verilmiştir. 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

 

 

Şekil 5: Aracın Genel Render Görüntüsü 
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4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci  

Aracımızın tasarımını ilk yapmaya başladığımız zaman silindir bir şasi üzerinde 2 adet ileri 
hareketi, 2 adet aşağı hareketi için toplam 4 adet brushless motor kullanmayı planlayıp bu 

doğrultuda şu tasarımı çıkardık. 

 

 
 

Şekil 6: İlk planlanan tasarım 
 

 İlk tasarıma ait görsel Şekil 6’ da verilmiştir. Bu tasarladığımız aracın suda 
dengesiz olacağını ve hareket kabiliyetinin daha yüksek olacağını düşündüğümüz 2. bir 
tasarım ortaya çıkardık.  
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Şekil 7: 2. Olarak planladığımız tasarım 

 

İkinci tasarıma ait görsel Şekil 7’ de verilmiştir. Tasarladığımız araçta aşağı ve ileri 

hareketi için 2 eksen kol tasarladık bu koldan aracın 4 tarafına yerleştirdik. 2 eksen kolda 2 
servo, 1 fırçasız motor kullanmayı planladık. 1. Servo ilk konumda aracın aşağı gitmesini, 90 
derece dönmesi ile aracın ileri gitmesini sağlayacak. 2 eksen kol tasarımımızı biraz daha 

iyileştirilerek bu şekle getirildi. 

 

 

Şekil 8: Tasarladığımız 2 eksen kol 
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Şekil 9: Üretimi Tamamlanan 2 Eksenli Kol 

Ancak kullanacağımız servolar su geçirmez olması gerektiği bununda maliyeti arttıracağı 
ve kodlama kısmında bize çıkaracağı zorlukları göz önüne alarak. ÖTR ’de belirtilen tasarımın 

prototipini çıkartıp ilk havuz denemesini yaptığımızda aracın ağırlık dengesinin ön tarafta fazla 
olmasından dolayı kol tasarımımızı değiştirme kararı aldık. Tasarımımız son haline gelmiş 
oldu. 
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Şekil 10: Aracın genel görüntüsü 

 

Aracımızın tamamen oluşturulmuş son halinin SolidWorks üzerinden çizilmiş olan genel 
görüntüsü Şekil 10‘ da verilmiştir. 
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Motorlar 

Yukarı-

Aşağı 

Hareket 

Sağlayacak 

Motorlar 

Manipülatör Kol 



 
 

17 
 

 
Şekil 11: Aracın üstten görüntüsü 

 

 

Şekil 12: Aracın önden görüntüsü 

Kamera 

Elektronik 

Sistemi 

İzole 

Edecek 

Pleksiglas 

Kap 
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Şekil 13: Aracın arkadan görüntüsü 

 

 
Şekil 14: Aracın yandan görüntüsü 

 

Aracın görünüş kesitleri Şekil 11-12-13-14‘ de verilmiştir. 

İtici 

Motorlar 
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Şekil 15: Aracın teknik resim çizimi 
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Şekil 16: Aracın teknik özellikleri 

 

Son halini alan aracımızın tasarımında gövdeyi hafif ve dayanıklı olan alüminyum 

kompozit panelden oluşturduk. Aracımızda 6 adet fırçasız motor, 4 adet servo motor kullanmayı 
planlıyoruz. Arka 2 fırçasız motor itici, ön 2 fırçasız motor yön, yandaki 2 fırçasız motoru ise 

batırma işlemi için kullandık.  

 Gripper tasarımının son halini alması için objelerin boyutlarının verilmes ini 
bekliyoruz. Gripper aracın üzerinde yerleştirildiği Şekil 16’ da ki gibi konumlandırılacak olup 
servo motorlar ile kontrol edilecektir.  

 

 

38 cm 

13 cm 
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Şekil 17: Aracımızda kullandığımız pervane ve nozul çizimleri 

 

 

Şekil 18: Çizimlerini yaptığımız pervane ve nozulların 3D Printer baskısı 

Nozul içerisine monte edilmiş olan pervanelerin SolidWorks çizimi ve FDM teknolojisi ile üretilmiş 
görselleri Şekil 17 ve 18’de verilmiştir. 
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Şekil 19: Aracımızda kullandığımız pervanenin çizimi ve 3D printer baskısı 

 

 

 

Şekil 20: Çizimini Yaptığımız Pervaneler 

Başlangıçta tasarım ve baskı denemelerini yaptığımız pervane modelleri Şekil 19 ve 20 ‘ de 
verilmiştir. 
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Şekil 21: Prototipini çıkardığımız ilk araç 

 

Aracımızda kullandığımız motorların pervaneleri ve nozulları kendimiz tasarlayarak 
elimizde bulunan 3D Printer dan baskıları çıkarttık. Bu aşamada birçok deneme ve baskı 

çıkarttık. Aracımızın mekanik olarak tamamlanmış görüntüsü Şekil 21‘ de verilmiştir 

 

 

4.2.2.Malzemeler  

Aracın mekanik tasarımı için gerekli malzemeleri temin etmek amacıyla 
oluşturduğumuz liste çerçevesinde hareket ettik ve malzemelerin teminini gerçekleştird ik. 

Elimizde olan 3D Printer’ i kullanarak pervaneleri ve nozulların baskısını aldık. Mekanik 
tasarımda kullanılacak olan malzemeler aşağıdaki liste aşağıdaki gibidir; 

Alüminyum Kompozit Panel: Her iki yüzeyi alüminyum kaplamadan oluşmaktadır. Levhalar ın 

arsında poliüretan malzemeden oluşan sağlam ce estetik bir malzeme türüdür. Tasarımımızdak i 
ölçüler doğrultusunda su jeti ile parçaları kestirdik. 
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Şekil 22: Su jeti İle Kestirilen Alüminyum Kompozit Panel 

 

Filament: Fdm teknolojisinde üç boyutlu yazıcılarda eritilerek kullanılan ve katmanlı yapıyı 

oluşturan plastik malzemeye verilen isimdir. 

 

Şekil 23: Kullanılan Filament 

Pervaneler: Aracımızın hareketini sağlamak için kullanılan malzemedir. 3D printer dan 
baskılarını aldık. 

Motor Koruyucu Nozul: Motorları yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi koruma amacıyla  
üretilmiş olan malzemedir. 3D Printer dan baskılarını aldık 

Gripper: Aracın alt kısmına monte edilecek ve belirli görevlerde kullanılacak olan taşıyıcı kol 
olarak tasarladığımız malzemedir. 
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4.2.3.Üretim Yöntemleri 

 Aracımızın pervaneleri, motor hazneleri ve oynar başlık mekanizmalarını katmanlı 
üretim FDM [5]teknolojisi ile gerçekleştirdik. Bu sistemi kullanma amacımız kendi 

tasarladığımız parçaların modellenmesinde oldukça kullanışlı olması, birden fazla deneme 
yaparak en iyi modelle yaklaşmamızı sağladı ve düşük maliyet ile üretim yapmamızı sağladı. 

Aracımızın şasisinde alüminyum kompozit panel kullandık. Bu parçayı dışarıdan su jeti ile 
kestirerek temin ettik. Dayanıklılığının yanında oldukça hafif olması bu malzemeyi 
seçmemizde etken oldu. Elektronik kartları koruma haznesi olarak pleksiglas bir kap 

kullanmayı düşünüyoruz. 

   

Şekil 24: FDM Tekniği İle Üretim Aşamaları 

FDM teknolojisi ile üretilen malzemelerin üretim esnasındaki görüntü örnekleri Şekil 

24 ‘te verilmiştir. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracımızın teknik çizimleri yapılmış, prototip bir araç çıkartılıp denemeler yapılmış ve 

aviyonik sistem hariç ağırlığı yaklaşık olarak 3 kg civarındadır. Kütle merkezi gibi özellikleri 
program üzerinden hesaplanmıştır. Aracımızın muhtemel uzunluğu yaklaşık olarak 49 cm, eni 

38 cm, yüksekliği 13 cm dir. 

 
Şekil 25: Aracın teknik özellikleri 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımızın elektronik kritik tasarım sürecinde ön tasarımda yapmış olduğumuz 
tasarımı(Arduino Mega - Raspberry Pi 3) kontrolünü değiştirerek aracımız üzerinde 2 adet 

işlem birimi bulunması planlanmaktadır. Aracımızın manuel ve otonom görevler inde 
kontrolünü sağlayacak kontrolcünün PixHawk 2.1 Cubeve Raspberry Pi 3 kullanımına karar 
verdik [6]. PixHawk - Raspberry Pi arasında I2C haberleşmesi ve Raspberry Pi -Yer istasyonu 

bilgisayarı ile aracımız arasında Ethernet kablosu vasıtasıyla yerel ağ bağlantısı kurulacaktır. 
Aracın kamerası Raspberry Pi’ ye USB yoluyla bağlıdır. Raspberry Pi araçtaki birimlerin yer 

istasyonu bilgisayarı ile iletişim kurması için gereklidir. Yer istasyonu bilgisayar ında 
aracımızdaki kamera sayesinde alacağımız görüntü ve verilerin alınacağı ara yüz bulunacaktır. 
Bunlar, ethernet bağlantısı sağlandıktan sonra yer istasyonu bilgisayarı üzerinden kolayca 

açılıp, kapatılabilecektir. Yer İstasyon bilgisayarına USB ile bağlayacağımız kontrol 
konsolundan göndereceğimiz analog değer komutuyla Raspberry Pi- PixHawk arasındaki 

haberleşme sonucunda istenilen fırçasız motor ve servo motor kontrolleri sağlanacaktır. Aracın 
dengesi PixHawk aracılığıyla denge için gerekli motorlar otonom olarak çalışarak 
sağlanacaktır. Aracımızda 6 adet fırçasız motor ve her motor için de ESC kullanılmıştır. Bu 

motorların 4 tanesi ileri-geri hareket için diğer iki tanesi ise batırıp çıkarma için kullanılıyor. 
Kullandığımız 4 adet Servo motorun 2 tanesi gripper hareketi, 2 tanesi ön kol pervanelerin servo 

motorlar kullanılarak sağ-sol yönlendirilmesi için kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 26: Aracın Elektronik Çalışma Bloğu 

Şekil 26’ da bahsedilen iki işlem birimine ek olarak ve güç dağıtımı için besleme kartı 
tasarlanmıştır. Besleme kartında 12-20A, 5V -3A ve 3.3V -3A güç çıkışı bulunmaktadır. Kart 

üzerinde bağlantı klemensi bulunacak olup beslenecek elemanlar klemens üzerinden 
beslenecektir. Kartımızda 220/12V güç kaynağından 5V ve 3.3 V regülatör aracılığıyla elde 
edilecektir. 
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Şekil 27:  Aracın Elektronik Besleme Kartı Bloğu 
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Şekil 28: Ön Tasarım Elektronik Sistem Çalışması (Alıcı-Verici- Güç Kartı) 

 

Şekil 28’ de araçta ön tasarım için hazırlamış olduğumuz 2 Arduino arası I2C haberleşmes i 

ve araçta bulunacak elemanlar için güç kartı bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz bu sistemin 

araç üzerinde denemeleri gerçekleştirildi ve herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmadı. Ancak 

projede yapılan değişiklik ile bu sistem Pixhawk-Raspberry Pi çalışma sistemine 

uyarlanacaktır. Aracımız bu süreç içerisinde 1 defa su altına indirildi manuel çalışması ve 

hareket kabiliyeti gözlemlendi. Aracımız hareket kabiliyetlerini sıkıntısız gerçekleştirmekted ir 

otonom görev için çalışmalar devam etmektedir. 
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Şekil 29: Elektronik bağlantı şeması 

 

4.3.1.1. Elektronik Malzemeler 

Pixhawk: Pixhawk[7], akademik, hobi ve geliştirici topluluklar için hazır, yüksek kaliteli 
ve düşük maliyetli otopilot donanım tasarımları için standart sağlamayı amaçlayan bağımsız 

bir açık donanım projesidir. Pixhawk hava, kara veya su altı araçlarına otonom hareketi 
sağlayacak olan parçadır. Pixhawk otonom hareket sağlamada kullanabileceğimiz oldukça 

gelişmiş bir otopilot sistemidir. Pixhawk açık kaynak kodlu Stm32 tabanlı yazılım tabanı 
olarak da ArduPilota dayanan bir otopilot modülüdür. ArduPilot bellenimini kullanan 
Pixhawk, uzaktan kumandalı herhangi bir uçağı, helikopter, rover, tekne veya denizaltıs ını 

tam özellikli bir profesyonel araca dönüştürür. İhtiyacı olan enerjiyi Raspberry pi model 3B 
üzerinde bulunan USB girişinden almakta ve iletişimini bu USB kablosu üzerinden 

gerçekleştirmektedir. Pixhawk’ ın bizim aracımızdaki görevi ise Raspberry Pi’ ye bilgisayar 
üzerinden gelen komutları ESC’ye ve Servo motora iletmektir. 
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Şekil 30: PixHawk Örneği 

 Rapberry Pi: Raspberry Pi bilgisayara veya televizyona bağlanabilen kredi kartı 

boyutunda olan bir bilgisayardır. Bir masaüstü bilgisayarın yapmasını beklediğiniz her 
şeyi, internette gezinmek ve yüksek tanımlı video oynatmaktan, e-tablo hazırlamaktan, 

kelime işlemekten, oyun oynamaya kadar yapabilir. Raspberry Pi’nın Ardunio gibi 
mikrokontrolcü kartlarına göre en büyük avantajı işlemci gücü ve multitasking (birden 

fazla programı çalıştırma) özelliğidir. Az sayıda çevre birimine ihtiyaç duyarak tam 
fonksiyonlu bir bilgisayar olarak iş görebilme yeteneğine sahiptir. Genelde Linux 
işletim sistemleriyle kullanılır. Raspberry Pi’nin çeşitli modelleri bulunmaktadır. Bu 

modeller temelde aynı olsalar da, yenilik hız vb. açılardan farklılık Raspberry Pi’nın 
bizim robotumuzdaki görevi ise kumandadan gelen komutları Pixhawk’a iletmek, 

kamera görüntüsünü sağlamaktır. 
 

 

 

Şekil 31: Raspberry Pi 3 Örneği 
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Joyistik: Aracımızın servo hareketlerini yapabilecek, potansiyometre mantığıyla 0-

1024 arasında bize analog değer verir. Bu üretilen değer ile 
servoların kontrolünü sağlar.  
 

 

 

 Potansiyometre: Direnç çeşitlerinden biridir. Potansiyometrenin özelliği kontrol 
edilebilir direnç olmasıdır. Elektroniğin temel 

elemanlarından biridir ve kontrol gerektiren devrelerin 
birçoğunda bulunmaktadır. Sembolü de normal bir 

direncin üzerine ok eklenmesiyle meydana gelir. Bunun 
sebebi de direnç değerinin anlık kontrol edilebildiğini 
göstermesidir. 

 

 30A ESC:  Elektronik hız kontrolü veya ESC, elektrik motorunun hızını kontrol eden 

ve düzenleyen elektronik bir devredir. Aynı zamanda 
motorun ters çevrilmesini ve dinamik frenlemenin 
yapılmasını sağlayabilir. Minyatür elektronik hız kontroller i 

elektrikle çalışan radyo kontrollü modellerde kullanılır.  

  

 Emax Xa2212 Fırçasız Dc Motor: Dönme işleminin dış kasada gerçekleşmekte olup, 
stator bobinlerinin motor içinde sabit bir biçimde kaldığı motor çeşididir. Bu tür 

motorlar, drone, helikopter gibi Rc 
modellerde kullanılır. Inrunner‘da ise, 
outrunner motor türünün aksine bobinler 

kasada sabit şekilde kalırken, dönme hareketi 
mıknatısları barındıran rotor da 

gerçekleşmektedir. Bu tip ise araba ve tekne 
modellerinde kullanılmaktadır.  

 

 Emax ES3005DE Servo Motor: Mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve 
ivme kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik sistemi olarak tanımlanır. Yani 

hareket kontrolü yapılan bir düzenektir. Servo motorlar, 

robot teknolojilerinde en çok kullanılan motor çeşidi 
olmakla birlikte, RC (Radio Control) uygulamalarda da 

kullanılmaktadırlar. RC Servo Motorlar ilk olarak 
uzaktan kumandalı model araçlarda kullanılmışlardır. 
Servolar, istenilen pozisyonu alması ve yeni bir komut 

gelmediği sürece bulunduğu pozisyonu değiştirmemesi 
amacıyla tasarlanmıştır.  

 

https://maker.robotistan.com/direnc/
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Kamera: Raspberry Pi 3 kartına uyumlu kamera 720p/30fps çözünürlüğe sahip, sabit odaklı ve 
60⁰ Görüş alanına sahip bir kameradır. Evrensel klips 

dizüstü bilgisayarlara, LCD veya monitörlere uyar.  

 

 

 

 XL4005 DC-DC Converter: DC-DC dönüştürücüsüdür. Giriş gerilimi 4-35V ve çıkış 
gerilimi 1,25-32V olarak ayarlanabilir. Çıkış akımı 0-5A ama tavsiye edilen azami akım 

4,5A dir. Aşırı ısınma esnasında otomatik olarak 
kapanır.  

 

 

 ADXL345 İvme Sensör:  Analog I2C ve SPI arabirimi ile kullanılmaya uygun üç 
eksenli bir ivmeölçer sensördü . Sensör üç eksen 

ölçüsü, XYZ ve I2C veya SPI dijital arabirim olarak 
kullanılabilen pimler içerir. Hassasiyet seviyesini + -
2g, + -4g, + -8g veya + -16g olarak ayarlanabilir. 

Düşük aralık, yavaş hareketler için daha fazla 
çözünürlük verir; yüksek aralık, yüksek hız izleme 

için iyidir. Aracın XYZ düzlemlerinde hangi hızlarda 
hareket ettiğinin hesaplanmasını sağlar. 

 Ethernet Kablosu: Bilgisayarlar arasındaki bilgi 

alışverişi Ağ kartları ve bunları birbirine 
bağlayan kablolar aracılığıyla gerçekleşir. 

Etkili bir iletişim için bu kabloların doğru 
şekilde seçilmiş ve düzenlenmiş olması 
gerekir. UTP ve CAT-5 tip kablolar 8 telden 

oluşur ve bunların 4 tanesi kullanılır, 2 tanesi 
iletim diğer 2 tanesi ise alım olmak üzere 

kullanılır. 

 

 Gripper: Bir robot kol sistemindeki son elemandır. Etki edilmek istenen cisimle direk 
temas kuran tek kısımdır. Basitçe robot gripper, robot 

kol sistemi için insan kolunda elimizdekine benzer bir 
fonksiyona sahiptir. Robot gripper pozisyonu ve 
oryantasyonu robot kol ile kontrol edilerek istenilen 

duruma getirilir ve yapılacak operasyona göre cismi 
kavrar veya serbest bırakır 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

4.3.1.1.Manuel Algoritma Süreci 

Manuel görevler için pottan gönderdiğimiz 0-1023 arası analog sinyalleri elimizdek i 

Raspberry Pi den Pıxhawk’ a I2C haberleşme protokolünü kullanarak göndereceğiz. Pıxhawk 
gelen analog sinyalleri anlamlandırarak Servo motorlara ve Esc’ lere göndermiş olduğu Pwm 

sinyaller ile fırçasız motorları sürecek.   

 

Şekil 32: Manuel Algoritma 

 

Aracımızın manuel algoritması Şekil 32’de gösterilmiştir. Burada aracımızın temel 
çalışma prensibi görülmektedir. 
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4.3.2.2.Otonom Algoritma Süreci 

 

Genel olarak kullanılan görüntü işleme şeması Şekil 33’ te verilmiştir. Alınan görüntüyü 

ilk başta griye çeviriyoruz. Ardından Gaussıan Blur uyguluyoruz. Haugh circle tespit 
algoritması ile çemberin çevresini ve merkezini tespit ediyoruz. Uygulamada işlem başarılı 

olduğunda bitiriyoruz. Görüntü işleme örnekleri[8] yukarıdaki akış üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 33: Genel Görüntü İşleme Akışı 
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4.3.2.3.Engel Geçiş Görevi Algoritması 

Bu görevde bizden aracımızın sualtında herhangi bir yere konumlanmış olan 1 adet çemberin 
içerisinden başarılı şekilde geçmesi istenmektedir. 

 

 
Şekil 34: Engel Geçiş Görevi Genel Akış Şeması 

 

 

Aracımızın otonom olarak gerçekleştireceği engel geçiş görevi için oluşturulmuş olan 

Genel Akış Şeması Şekil 34’ te verilmiştir. Burada aracımızın suya bırakılmasının ardından 

otonom olarak gerçekleştireceği işlemler sıralanmıştır. 
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4.3.2.4.Denizaltı Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi Algoritması 

Bu görevde bizden sualtı aracının havuz içerisinde konumlanmış olan 3 eş merkezli 
çemberin merkezinde bulunan denizaltı maketinin tanımlanması ve sualtı aracının denizalt ına 

en yakın yere konumlanmasıdır. 

 

Şekil 35: Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi Genel Akış 
Şeması 

Bu görevde kullanılacak olan akış şeması Şekil 35 ‘te verilmiştir. Sualtı denemelerinde bu akış 
şeması uygulanacaktır. 

4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci 

      Aracın PID kontrolü için başlangıçtaki düşüncemizde değişiklik yaparak PIXHAWK tercih 

ettik. Kullanılacak olan cihaz haberleşme protokollerini desteklediği ve aynı zamanda 
Raspberry Pi ile de bağlantı kurabilmektedir. Bu çerçevede hem araç içerisindeki elektronik 

donanım azalmış olacak hem de aracın kontrolünün planladığımız sistemden daha kolay 
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olacağını düşünüyoruz.  Otonom görevler için Python üzerinden OpenCV kütüphanes ini 
kullanarak Raspberry Pi ile görüntü alıyoruz. Görüntü işlemeyi[9] bizden istenilen şekilde araç 

içerisinde yapacağız[10]. Çeşitli araştırmalar ve denemeler ile görüntü işleme kısmında 
sorunsuz bir çalışma hedefliyoruz. İş akış şemaları ve görüntü işleme şeması oluşturulmuştur. 

Navigasyon sistemi için araştırmalarımız devam etmektedir.  

 

Şekil 36: Renk Tanıma ve Kameradan Görüntü İşleme  [11] 

 

Şekil 36‘da gösterilen örnek bir çember merkezi tespitinde kameradan yapılan görüntü 

işleme ile çemberin çevre ve merkez tespiti yapılmıştır. Bu kısımda buna benzer çok fazla örnek 
yaparak hem kendimizi geliştiriyor hem de projemizdeki hata payını en aza indirmeyi 
hedefliyoruz. 

Şekil 37: Görüntü İşleme Örneği 
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Şekil 37’ de kamerada görünen bir çemberin çevre ve merkez tespiti yapılmaktadır. Aynı 
zamanda x, y koordinatları da görülmektedir.  

 

Şekil 38: Görüntü İşleme Örneği 

Şekil 38’ de hazır bir fotoğraf üzerinde çemberin ve merkez tespiti yapılarak x, y 

koordinatları gösterilmiştir. 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

Yaptığımız çalışmalar neticesinde Python programını kullanarak şuan için yazdığımız kod  
Hough Circle yöntemi ile verilen çemberin dış çevresini tanıyor ve merkezini saptıyor. Bu 

şekilde algoritmasını kurmuş olduğumuz sistemin yazılım modelini ortaya çıkarmış ve 
uygulamalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmada alınan herhangi bir fotoğraf ile 

gerçekleştirilmiştir. Direkt olarak kamera üzerinden görüntü alma ve çember tespiti 
çalışmalarımızı da gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kullanacağımız PID kontrol cihazının kendi 
arayüzüne sahip olması bizim için avantaj sağlamaktadır.  
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5. GÜVENLİK 

 

 Motor kontrolünde kullandığımız 30A ESC’ lerin fazla akım çektiğinde yanmaması için 

her bir ESC için 30A’lik sigorta kullandık. Fazla akım gelmesi halinde sigortalar 
sayesinde devremiz zarar görmeyecektir. 

 Yarışma tarafından bizlere sağlanacak olan 220 V AC enerjiyi dönüştürücü vasıtasıyla 
12V DC değerine düşüreceğiz. Bu devreye bir sigorta kullanarak aşırı akım çekilmes i 
halinde araca zarar vermemek için devre kapanacak. 

 Kumanda kısmına koyduğumuz acil stop butonu sayesinde herhangi bir aksilik halinde 
buton vasıtasıyla araç su üstüne çıkacak şekilde tasarladık. 

 Araçta kullandığımız pervaneler ve diğer tüm malzemeler insana zarar verebilecek 
kesici ve delici, uç ve kenar bulunmayacaktır. Pervaneler kendi haznelerinde hareket 
edecekler. 

 Araçta herhangi bir parça gevşek veya sallanıyor olmayacaktır. Bütün parçalar sabit 
olacaktır. Malzemeye uygun vida ve somunlar kullanılmaktadır. 

 Aviyonik sistemde sızdırmazlık için pleksiglas malzemeden bir tüp içinde olacaktır. 
Tüp dışında olacak bağlantı kablolarını makaron içerisinden geçirerek gerekli 
sızdırmazlığı elde ettik.   

 Havuz denemeleri sürecinde sorun yaşamamak adına aracımızın işlevsel tüm elektronik 
bileşenleri tamamen izole edilmiş ve koruma altına alınmıştır 

 Havuz denemeleri sırasında grup üyelerinin sorun yaşamaması adına da önlemler 
alınacaktır. 

 Aracın dış iskeleti üzerinde mekanik aksamları yerleştirmek için yapmış olduğumuz 

kesme delme çalışmalarında ekip üyeleri koruyucu gözlük takmaya ve eldiven giymeye 
özen gösteriyoruz. 

 Çalışmalarımız esnasında çalışma ortamında meydana gelebilecek elektrik kaçakları, 

yangın veya temas sonucunda fizikse hasarlar oluşturacak malzemelerin dikkatli ve 
tedbirli kullanılması hususunda ciddi davranıyoruz. Bu kapsamda atölyemizde ilk 

yardım çantası ve 1 adet yangın tüpü bulunduruyoruz. 

 

 

6. TEST 

Aracımızı bu güne kadar bir defa su içerisinde test etme imkânımız oldu. Bu test esnasında 
aracımızın hareketinin beklentilerimizi karşıladığını ve tahmin ettiğimiz şekilde hızlı olduğunu 
gördük. Pervane tercihimizin yapılan denemeler sonucunda başarılı olduğunu gözlemled ik. 

Aracımızın su içerisindeki stabilizasyonu gerekli malzeme teminleri ve mevcut elektronik 
sistemlerin bir araya getirilmesi ile sağlanacağını düşünüyoruz. Denemeler esnasında risk 

planlamamızda da öngördüğümüz bir durumla karşılaştık. Her ne kadar su içerinde sızdırmazlık 
problemi yaşamamak adına gerekli önlemleri aldığımızı düşünsek de sualtında aracımızın 
elektronik aksamlarını içerisinde bulunduran kapta sızdırma yaşadık. Bunun üzerine 

başlangıçta kullanmayı düşündüğümüz malzemede değişiklik yapma kararı aldık.  

 



 
 

41 
 

 

Şekil 39: Aracın Sualtı Denemeleri 

 

Şekil 39’da görüldüğü gibi aracın ilk defa sualtı denemesi yapılmaktadır. Genel olarak 
değerlendirecek olursak aracımızın tasarımından itibaren önem verdiğimiz hareket kabiliye t i 

kriterini başarmış durumdayız. Aracımızın mekanik olarak herhangi bir problemi 
bulunmamaktadır. İlk denememizde ufak sıkıntılar yaşanmış olsa da krizlere çabuk çözümler 
ürettik. Deneme esnasında gerçekleştirilen video konferansta aracımızın genel olarak başarılı 

olduğunu ancak gerekli iyileştirmeler ile çok daha güzel sonuçlar alınabileceği üzerinde karara 
vardık. 

İlerleyen süreçte deneme yapmamız için şartların oluşması durumunda test esnasında 

karşılaşılabilecek olumsuz durumlar belirlenmiştir.  
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Meydana Gelebilecek Olan Mekanik Hatalar 
 

Meydana Gelebilecek Olan Elektronik 
Hatalar 

Uygulama esnasında ağırlık merkezi ile 
teorik uyuşmazlık meydana gelmesi. 

Yapılan hesaplamalara rağmen aracın suda 
tamamen batması. 

Teorik olarak hazırlanmış ve üretimi 
tamamlanmış olan aracın hareket kabiliyeti 
sorunlarının yaşanması. 

Manuel görevlerde gripper’ in yetersizliği 

Görüntü işlemede filtreleme ve odaklama 
hataları. 

Manuel görevlerde kamera görüntüsünden 
kaynaklanan hatalar. 

Su üzerinde sensörlerin yanıt 
vermemesinden dolayı oluşacak 
stabilizasyon problemleri. 

Otonom hareket esnasında aracın otopilot 
sistemin kontrolden çıkması 

 

 

7. TECRÜBE 

7.1.Mekanik Tecrübeler 

 

Mekanik olarak bir araçta nelere dikkat edilmesini araştırmakla başladığımız ön tasarım 

sürecinde araç oluşturmak için, Cad çizimleri, aerodinamik özellikleri, gibi kısımları incelerken 
önemli noktalarda öğrenmeler gerçekleştirdik. Solid Works ve AutoCad üzerinde çalışarak 

tasarım yapmayı öğrendik. Sanayi ortamına dâhil olarak belirli tedarik ve üretim işlemle r i 
yaptırdık. Saha mühendisliğinin bir kolunun nasıl olduğunu gördük. Aynı zamanda 3D yazıcı 
kullanmayı öğrenerek çok sayıda baskı denemesi yaparak bu alanda tecrübe kazandık. Motor 

yalıtımının nasıl yapıldığı ve teorik olarak öğrendiğimiz stator ve rotorun içyapılarını gördük. 
Yaptığımız yalıtımların başarılı olması ile hem maliyet tasarrufu sağlarken hem de bu alanda 

tecrübe kazandık. Sahaya çıkmadan henüz öğrencilik hayatında belirli mühendis l ik 
basamaklarının çoğunu kısa sürede edinmiş olduk.  

7.2.Elektronik Tecrübeler 

 

Araç tasarımları yapılırken yapılan çizimler ile montajlaması yapılırken gerek ölçü gerekse 
uygulanabilirlik açısından birçok tecrübe elde ettik. Cihazların beslemelerinde, gerekli voltaj 

elde edilse bile amper yetersizliğinden dolayı çalışacak elemanların tam verimli çalışmadığı ve 
bunun besleme ilgili ilgili olduğu konusunda bilgi ve tecrübe elde ettik. Ön tasarım raporunda 
kontrol işlem birimi ile kumanda kontrol kartı arasındaki haberleşme sisteminde(alıcı-ver ic i 

arası) karşılaştığımız sıkıntılar oldu kablodaki gerilim düşümü sonucunda haberleşme 
olmuyordu, gerilim düşümünü ortadan kaldırmak için alıcı ve verici devresi arasına besleme 

voltajı verip, sistemin çalışması düzeltildi. Hatalı bağlantı sonucu regülatör kartı yandı ve daha 
dikkatli çalışma tecrübesi kazanıldı.  

Hem operatör hem de yazılım kısmında kullanılan programlarda hali hazırdaki 

bilgilerimizin dışında belirli alanlardaki özel öğrenmeler ile ileriye dönük olarak ciddi katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz. Raspberry Pi üzerinden görüntü almayı ve işlemesini yapmayı, 
yapılan işlemede frame etkisinin ne kadar önemli olduğu öğrenilmiştir. Yine atnı şekilde ötr 

aşamasında kullanılan Arduıno’ nun kullanımı geliştirilmiş. Yazılan kod ile sabitlenen 
değerlerin operatör ile ilişkileri gözlemlenmiştir. Proje kapsamında kullanılan tüm 
malzemelerin iç yapıları detaylı analiz edilerek literatür taramaları ile kullanım alanlar ı 

irdelenmiştir. Önümüzdeki süreçte temin etmeyi plânladığımız elektronik malzemelerin de 
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teorik olarak çalışma mantıkları kavranarak bazı simülasyon uygulamaları kullanılmışt ır. 
Haberleşme kısmında kullanılan I2C protokolü detaylı şekilde araştırılmış ve öğrenilmişt ir. 

Bununla beraber 2 elektronik kart arasındaki bağlantının nasıl yapılması gerektiği ve doğru 
protokol tercihinin nasıl yapıldığı da öğrenilmiştir. Belirli algoritmaların oluşturulma 

yöntemlerinin öğrenilmesi bu çalışmanın bize katkısı olmuştur.  

Aynı zamanda bir projede iş bölümü nasıl yapılacağını, gantt şeması oluşturmayı, iş akış 
diyagramlarının oluşturulmasını, literatür taramalarının nasıl yapıldığını, ekip içi 

koordinasyonun her hâl ve şartta başarılı bir şekilde nasıl sağlandığını görmüş olduk. 
Kazandığımız tecrübeler ile bu tür yarışmalara nasıl hazırlanılması gerektiğini öğrendik. 
Öğrendiğimiz bilgiler ve edindiğimiz tecrübeleri mühendislik hayatımıza pozitif etkilediğinden 

eminiz. 

Genel hatları ile bakacak olursak projenin araştırma kısmında itibaren başlayan öğrenme, 
geliştirme ve üretme bölümleri her ekip iyesinin ilgi alanlarında gelişmesini sağlamıştır.  

8. -ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Bu bölümde projenin genel zaman planlaması, mekanik ve elektronik zaman planlamalar ı, 
mekanik ve elektronik bütçe planlaması yapılmıştır. Risk planlamasında SWOT analizi 

yapılarak projenin güçlü, zayıf yönleri ile birlikte fırsatlar ve beklenen tehditler 
değerlendirilmiştir. 

Şekil 40: Projenin Genel Zaman Planlaması 

 

Planda belirttiğimiz ve raporun mekanik kısmında açıkladığımız gibi aracımızın mekanik 
üretimleri gerçekleştirilmiştir. Elektronik kısmında görev yapan arkadaşlarımız aktif olarak 
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çalışmaya devam etmektedirler. 28 Temmuz itibari ile elektronik üretimin tamamlanmış 
olmasını öngörüyoruz. 

8.1.Mekanik Zaman Planlaması 

Yukarda genel hatları ile göstermiş olduğumuz proje planının iş zaman programı 
aşağıdaki gibidir.

 

Şekil 41: Mekanik İş-Zaman Çizelgesi 

Mekanik zaman planlaması Şekil 41’ de verilmiştir. Başlangıç zamanından itibaren mekanik 
ekibi tasarım, üretim ve test takvimine uygun hareket ederek belirlemiş olduğumuz tarihte 
aracımızın mekanik üretimini tamamlamış durumdadır. 

8.1.1.Mekanik Bütçe Planlaması 

MALZEME ADET FİYAT 

Alüminyum Kompozit Panel 1 250 TL 

3D Filament 3 285 Tl 

Pleksiglas Kap 1 50 TL 

Yalıtım Spreyi 2 160 TL 

Toplam 7 745 TL 
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8.1.2.Elektronik Zaman Planlaması 

 Genel olarak verdiğimiz zaman çizelgesinde elektronik kısımda yapılan revizeler ile iş-
zaman çizelgemiz aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 42: Elektronik İş-Zaman Planlaması 

 ÖTR aşamasında planladığımız Elektronik zaman çizelgesinde yapmış olduğumuz 
zorunlu değişiklikler neticesinde belirlemiş olduğumuz yeni iş takvimi Şekil 42’deki gibid ir. 

Çalışmalarımız bu plan çerçevesinde devam etmektedir. 

8.1.3.Elektronik Bütçe Planlaması 

Revize edilen malzeme listesi aşağıda verilmiştir. 
MALZEME ADET FİYAT 

FIRÇASIZ MOTOR 6 495 TL 
SU GEÇİRMEZ 

ULTRASONİK S. 

4 260 TL 

12V-20A ADAPTÖR 1 70 TL 
30A ESC 6 492 TL 

3.3V-5V-12V REGÜLATÖR 1 14 TL 
RASPBERRY Pİ3B 1 294 TL 

HDMI KABLO 1 25 TL 
KAMERA 1 219 TL 

HAFIZA LARTI 1 31 TL 
PİXHAWK 2.1 CUBE  1 2495 TL 
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30A SİGORTA  10 110 TL 
SU GEÇİRMEZ SERVO 
MOTOR 

4 520 TL 

ETHERNET ve BESLEME 
KABLOSU 

2 180 TL 

ADXL 335 İVME ÖLÇER 1 110 TL 

TOPLAM  5315 TL 

8.2.Risk Planlaması (SWOT Analizi)  

Güçlü Yönler 

1. Ekip üyelerinin tamamının elektrik elektronik öğrencisi olmasından dolayı elektronik 
kısımlarda sorun yaşamadan hızlı şekilde çözümler üretebiliyor olmak. 

2. Danışmanımız ve okulumuzdaki diğer hocalarımızın alanlarındaki tecrübelerinden 
doğrudan faydalanabiliyor olmak. 

3. Ekip içi koordinasyonun etkili ve kolay şekilde sağlanabiliyor olması. 
4. Araştırma sürecinde çok sayıda örnek üzerinde analizler yaparak tarama kısmını verimli 

kullanmış olmak. 

5. Aracın tasarımı sürecinde hareket kabiliyetini ön planda tutmak. 

Zayıf Yönler 

1. Mekanik tasarım sürecinde karşılaşılan bazı eksikliklerde yaşanan zaman kayıpları. 
2. Aracın sualtı denemeleri esnasında yaşanabilecek olan olağanüstü durumlar. 
3. Okullara verilen ara sebebiyle belirlenen takvimin yeniden revize edilmesi ve buna bağlı 

olarak beklenen sürelerin uzaması. 

Fırsatlar 

1. Okulumuzun araç testleri için gerekli imkânı sağlayabiliyor olması. 
2. Ekip üyelerinin bir kısmının piyasada edinmiş olduğu tecrübeler ile hem mekanik hem 

de elektronik olarak tasarım ve üretim aşamasında referans kolaylığının olması. 

Tehditler 

1. Bazı malzemelerin yurtdışı bağlantılı olmasından dolayı beklenen sürede elimize 

ulaşmaması sonucunda iş-zaman çizelgesinde meydana gelebilecek sıkıntılar. 
2. Projenin genelinde yüksek maliyetli olan elektronik kartların su ile temas etmesi 

sonucunda yanması ve bunun takım bütçe planlamasını değiştirmesi 

3. Devam eden sponsorluk görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

9.1.Mekanik Özgünlük 

Ekibimiz aracın mekanik tasarım aşamasından itibaren özgünlük ilkesi ile hareket ederek 
mekanik tüm işlemlerde daha önce yapılmamış ve bizzat kendi tasarımımız olan ürünleri ortaya 

çıkartmaya özen gösterdi. Bu kapsamda pervane ve nozul tasarımı ve üretim kısmında birçok 
kez fikir değiştirerek çok sayıda farklı prototip ortaya çıkardık. Aynı zamanda aracımızın 
hareket kabiliyetini ön planda tutarak aracımızın ön kısmındaki pervaneleri hareketli hale 

getirerek farklı bir tasarım ortaya çıkartmaya çalıştık. Yapılan çalışmalar neticesinde aracımızın 
üretimi tamamlandığında tamamen kendi fikirlerimiz ile ortaya çıkmış mekanik olarak 

özgünlüğe sahip bir araç ürettiğimizi düşünüyoruz.  

 

9.2.Elektronik Özgünlük 

Elektronik kısımda ise özgünlüğün yazılım alanında çok önemli olduğunu, her ne kadar 
özgün bir tasarım yapmaya gayret göstersek de yazılım kısmında özgün olmadıktan sonra 

çalışmaların pek bir anlam ifade etmediğinin farkındayız. Manuel ve Otonom sistem için temel 
algoritmaları oluşturduk. Oluşturduğumuz algoritmalar üzerinde bazı değişiklikler yaparak 

sistemimizi güçlendirdik. Manuel sistemde aracımızı kontrol edecek olan kumandayı kendimiz 
tasarladık ve üretimini gerçekleştirdik. Testlerini yaparak başarılı bir sonuç aldık. Aynı 
zamanda araçta kullanılacak olan fırçasız motorların yalıtımlarını da kendimiz yaptık. Otonom 

sistemde hazır olarak temin etmeyi planladığımız PIXHAWK otopilot sistemini kullanmaya 
karar verdik. Aracımızın özgün tasarımının yanında özgün bir elektronik kısmının olması için 

çalışmalara devam ediyoruz.  
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