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 1.RAPOR ÖZETİ  

 

İnsansız sualtı araç sistemleri, farklı geometrik yapı, boyut ve ağırlıklarda tasarlanan yarı 

otonom veya otonom olarak çalışan mekatronik sistemlerdir [1]. Doğal ve çevresel 

kaynakların korunması ve incelenmesi, muhtelif inşaat faaliyetleri, kıyı ve ülke güvenliğinin 

sağlanması gibi farklı ve çeşitli amaçlarla, sivil ve askeri uygulamalarda yürütülmekte olup, 

son yıllarda yapılan akademik ve endüstriyel araştırmaların büyük bir kısmına yardım eden 

insansız sualtı aracı (İSAA); gözlem ve keşif özelliğine sahip, uzaktan kontrol edilebilen 

sualtı araçlarıdır [2]. 

Agena takımı, Teknofest insansız su altı sistemleri yarışmasının temel kategorisine katılmak 

amacıyla kurulmuş bir takımdır. Ayrıca bu yarışma vasıtasıyla elektrik, elektronik, veri 

iletimi, fizik, kimya, robotik, kodlama, mekatronik, malzeme bilimi dallarını uygulamalı 

olarak öğrenme imkânı bulacağımız için heyecanlıyız. Bir su aracının yüzerliğini sağlamak 

için fiziğin sıvı kaldırma kuvvetleri konusunu, suya dayanıklılık, su sızdırmazlık ve sağlam 

yapışmalar sağlamak  için kimyanın ilgili konularını, hareketli sistemler tasarlamak 

mekatronik bilgisini, CAD tasarımları çizmek için tasarım programlarını, elektrik devre 

şemaları çizmek için çizim programlarını, elektronik malzemeleri tanımak, kablolu görüntü ve 

veri aktarımı sağlamak gibi derinlemesine araştırma yapmak durumunda kalacağız, bu durum 

bize kazanım olarak geri dönecektir.  2019 Eylül ayında takım liderimiz Aybüke Çürük 

liderliğinde takım üyeleri için araştırma yapıldı, bu konuya ilgi duyan arkadaşlarımız takıma 

dahil edildi. Şu an 10 kişi olarak takımımız Teknofest Su Altı Sistemleri yarışmasına 

hazırlanmaktadır. Aracımızı yaparken daha verimli çalışmak için bir çalışma programı 

hazırladık ve program doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Eğer ki bir sonraki aşamaya 

geçersek de bu çalışma programı doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Çalışma 

programında herkesin ilgisine ve yeteneğine göre görev dağılımı yaptık. Bu sayede hem 

verimli çalışacağız, hem hızlı ilerleyeceğiz hem de yaptığımız işten zevk alacağımız için 

ortaya en iyi işi çıkaracağımızı umuyoruz. 

    Bu ön tasarım raporu, gelişimi devam eden robotun katılacağı TEKNOFEST 2020 İnsansız 

Sualtı Sistemleri Yarışması için hazırlanmıştır. Raporda takım üyeleri bilgileri, prototipi 

geliştirilen sualtı robotun mekatronik sistem tasarımı ve alt sistemlerin ilişkisi, robotik tutucu 

sistemi, güvenlik, bütçe, zaman, risk planlamaları anlatılacaktır. 
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2.TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri 
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Cüneyt ÖZÜR Adana Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri 
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Lideri 

 

Sarah Sude 

GRUDZA 

Adana Bilim ve Sanat Merkezi İlköğretim 8. 

sınıf 

Takım üyesi  

Zeynep Lale 

HOTAMIŞLI 

Adana Bilim ve Sanat Merkezi Lise-1 Takım üyesi  

Özge TANGİZ Adana Bilim ve Sanat Merkezi Lise-2 Takım üyesi  

Nigar YILMAZ Adana Bilim ve Sanat Merkezi Lise-1 Takım üyesi  

Mustafa Sezer 

YILMAZ 

Adana Bilim ve Sanat Merkezi Lise-2 Takım üyesi  

Baha ATÇI Adana Bilim ve Sanat Merkezi Lise-2 Takım üyesi  

Ömer Talha ATEŞ Adana Bilim ve Sanat Merkezi İlköğretim 8. 

sınıf 

Takım üyesi  

Nazlıcan ÖZERGİN Adana Bilim ve Sanat Merkezi İlköğretim 8. 

sınıf 

Takım üyesi  

Mehmet ÜNAL Adana Bilim ve Sanat Merkezi İlköğretim 8. 

sınıf 

Takım üyesi  
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

 
 

 

 

PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporun ardından tespit ettiğimiz ve değişiklik/ekleme yapma gereği duyduğumuz 

hususlar aşağıda sıralanmıştır. 

 Hesaplarımıza göre sadece silindir ve öndeki yarım kürenin hacimleri 

toplamı=4056.93525 cm3 gelmektedir.1000 cm3 suyun 10 Newton ağırlık yaptığı bilindiğine 

göre [4] aracımıza en az 405.6  Newton’luk kaldırma kuvveti etki edecektir. Bu kuvvetin 

kütle karşılığı 40.56 kg dir. Yani bu cismi yüzer hale getirmek için bu araca bu değere eşit 

kütle asmamız gerekmektedir. İlk etapta bu kadar bir ağırlık asmak motorlara ağır bir yük 

binmesine neden olacağı, dolayısıyla hacmi küçültmemiz gerektiği kaygısı oluşturdu, anca 

aracın şu anki minimum ağırlığı 14.62 kg olup Solidworks’de gösteremediğimiz kablo gibi 

cisimlerin ağırlıkları da eklenecek ve tahminen ekstradan 25 kg civarında bir ek kurşun kütle 

ile aracımızı askıda bırakabileceğiz. Ön tasarım raporunda gözden kaçırdığımız kurşun 

bölmelerini bu tasarımda Şekil.1’de temsili olarak gösteriyoruz. Kurşunlar için ekstra bir 



 

6 
 

bölme yapmayacağız. Balıkçılıkta kullanılan sağlam ve sık filelere gerekli miktar belirlenerek 

konulacak ve Şekil.1’de kırmızı ok ile gösterilen noktalara plastik kelepçeler ile 

sabitleyeceğiz.  

   

Şekil.1: Su aracımızda kurşun ağırlıkları sabitleyeceğimiz noktalar. 

Ön tasarımda göremediğimiz ancak sonradan bizi endişelendiren diğer oluşması muhtemel 

problem de kamera camının veya ön küresel yüzeyin araç içinde oluşan içi ısıdan dolayı 

buğulanma riski olmuştur. Kesin tasarım raporunda bu sorunun çözümüne yönelik iki 

tedbirimiz olacaktır: birincisi küresel camın iç yüzeyini ve kameranın camını “buğu önleyici” 

sürmektir. İkincisi ise kameranın bulunduğu ön yarım küreyi bir duvar ile izole etmektir. 

Böylece mikrokontrolcü ve diğer elektronik bileşenlerin oluşturacağı ısı kamera bölümüne 

ulaşmayacaktır. 

Soru-cevap videolarını izlememiz sonrasında atladığımız bir detayı daha görme imkânımız 

oldu. Aracımız su altında zemine indiğinde zemine basması gereken ayaklarını ÖTR’de 

eklememişiz, bu sayede 130X20X40 mm ebatlarında 4 demir ayak ekledik. 

Su altındaki araçların daha kolay seçilmesini sağlamak amacıyla aracımızın şeffaf olan 

bölümleri haricinde tüm yüzeyleri turuncu renge boyamaya da karar almış bulunuyoruz (iki 

metali ayırt etmek için halkaları temsilen resimlerde mavi renge boyadık).  

 Planlanan bütçe ve son bütçe arasında karşılaştırma: 

ÖTR aşamasında gözümüzden kaçan ve eksik bıraktığımız noktaların masrafları bütçemize 

eklenmiştir. Bu masraflar: 

▪ Aracın şeffaf olmayan kısımları turuncu sprey boya ile boyanacaktır. 30 TL ek 

masrafa neden olmuştur. 

▪ Ancak gereksiz gördüğümüz bazı malzemeleri çıkararak 300 TL masraflarımızı 

azalttık. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı   

Şekil.2: Aracın tasarımın ait şema 

 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Alternatif Tasarımımız: 

Estetik ve özgün bir tasarım ortaya koymak amacıyla çizimlerimizi yaptık. Bu çizimler 

içinden tüm takımın katıldığı puanlama sonucu en yüksek puan alan iki tasarımı detaylı 

incelemeye aldık. Bu tasarımlardan biri Şekil.3’de gösterilmiştir. Yaptığımız kritikler 
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sonucunda alternatif aracımızda tespit ettiğimiz risklerden dolayı diğer tasarımı hayata 

geçirmeye karar verdik. 

Şekil.3: Alternatif su altı aracımızın teknik resmi. 

Bu muhtemel riskler ve üretimi zorlaştıracak noktalar şunlardı: 

• Dışına geçen oval çemberden dolayı arkadan kapak açma (kapak açıp elektronik 

malzemeye müdahale etmek istememiz durumunda) ihtimalimizi ortadan kaldırmaktadır.  

Şekil.4: Oval halkanın gövdeye geçirilmesi.  



 

9 
 

Dolayısıyla alt taban veya üst tavandan kapak açmak zorunda kalırız. Kısmi kapak açamayıp 

tüm tavan veya tüm tavanın kapak olarak açılması gerekmektedir, geniş yüzeyli bir kapak ise 

su izolasyonunu zorlaştıracaktır. 

• Gövdenin tamamı şeffaf akrilik malzemeden yapılması tasarlandığı için ön tarafa 

kamera koyduğumuzda normalde görüntüyü engelleyecek bir şeyin olmaması 

gerekirken bu tasarımda oval halka ön tarafta görüntüyü engellemektedir. (Şekil.5) 

 

Şekil.5: Oval halkanın kamera görüş alanını kısıtlaması. 

• Tasarladığımız bu geometriyi yapabilecek bir işletme bulmak zor olabilir. Çünkü bu 

geometriyi üretmek için ayrıca bir kalıp çıkarmak gerekecektir. Bu tür zaman alıcı ve 

gelir getirmeyen/az gelir getiren iş ve işlemler ile ticarethaneler uğraşmak 

istememektedir. 

Seçmiş olduğumuz tasarımımızı tercih etmemizdeki etkenler de şunlar oldu: 

Final tasarıma ait detaylar, teknik resmi ve üretim yöntem ve teknikleri: 

Aracımızı üretirken başvuracağımız yöntemler: 

1-Üretim atölyelerine (sanayide) ölçüleri verilerek imal ettirilecek malzemeler: 

*Aracımızın ön tarafındaki şeffaf pleksiglas malzemeyi 200 mm çapında yarımküre şeklinde 

hazır bulamamamız durumunda reklam atölyesinde bu malzemeye istenilen şeklin verildiği 

bilinen reklam atölyesinde ürettirebiliriz. Ayrıca silindir şeklindeki gövdeyi de aynı atölyede 

ürettirebileceğiz. Bu konuda bir reklam panosu hazırlayan şirket ile anlaştık. 

• Silindir gövdenin üretilmesi, arka kapak vida adımı açılarak vidalı kapak yapılması daha kolay 

olmaktadır. Vida dişli olarak montajlamanın avantajı, dişlerinin arasına teflon bant veya 

deneyeceğimiz diğer malzemelerden birini koyarak su sızdırmazlık sağlamaya elverişli 

olmasıdır. 

• Akrilik veya pleksiglas malzemenin reklam atölyelerinde silindir şekli kolaylıkla 

verilebilmektedir. 

• Arka tarafın vidalı kapaklı olmasına imkân tanımaktadır. Vidalı kapağın su sızdırmamaya katkısı 

olacağını tahmin etmekteyiz. 

• Alternatif modelimizde yüzey düzgün bir geometriye sahip olmadığından motor tutucu oval 

metal halkanın uygun şekil gövdeye monte edilmesinde zorluklar yaşayabiliriz. Ancak bu 

modelde bu konuda zorluk yaşamayacağımızı düşünmekteyiz. 
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*Motor tutucular ve vidalı kelepçe sabitleyicileri teknik resim ve ölçülerini üretim 

atölyelerine yumuşak demir malzemeden ürettireceğiz. 

 

 Şekil.6: Motor tutucu ayaklı demir aparat. 

Görsel 7: Motor tutturucuları gövdeye tutturacak kelepçeli parça. 

2-Dışarıdan hazır alınacak malzemeler: 

*DC fırçasız motorlar (oje ile iç kısımların su yalıtımı yapılacaktır), 

*Elektronik malzemeler, 

*Bataryalar, 

*Yapıştırıcılar, 

*Bağlantı aparatları (vida, cıvata, somun, hızlı yapıştırıcı, epoksi, izolasyon malzemesi…vb), 

*Kablolar. 

3-Okulumuzda imal edeceğimiz malzemeler: 

*Pervaneleri 3B yazıcıdan imal etme, 
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*Kamera 2 eksenli hareket başlığını 3B yazıcıdan imal etme, 

Mekanik Tasarım Aşamaları: 

*Ahşap düzlem üzerine elektrik ve elektronik malzemeler monte edilecektir.  

*Gövde içinde bu düzlemin arasına gireceği 0.5 cm derinliğinde boydan boya bir kanal 

ayarlanacaktır. Ardından bu ahşap düzlem bu kanal içine yerleştirilecektir. 

*Gövde silindirinin ön tarafına epoksi sürerek şeffaf yarımküre silindirin içine yerleştirip 

kuruması beklenecektir. Kuruma süresi dolduktan sonra su sızdırma testi yapılacaktır. 

*Silindir gövdenin dışına monte edilecek olan kelepçeler ve motor tutucuları metal işleme 

atölyesinde birbirine demir kaynağı ile birleştirmeyi planlamaktayız. Bu şekilde 

gerçekleştirebilirsek gövdeye Şekil.9’daki gibi sıkı geçme yaptıracak ve dönmesine imkân 

vermeyecek şekilde cıvata-somunlarla sıkıştırma yapmayı düşünmekteyiz. Gövdeye monte 

edilmeden önce mekanik kol daire kelepçelere alttan cıvata ve somun ile sabitlenecek, daha 

sonra tamamı gövdeye sabitlenecektir. 

*Motorları, motor yataklarına somun ve cıvatalar ile sabitlenecek, ardından motor şaftlarına 

pervaneler sabitlenecektir. Motorların kabloları gövdeye arka kapakta bulunan Şekil.8’de 

görülen tek rakor yardımıyla içine su geçirmeyecek şekilde aktarılacaktır. 

 Şekil.8: Su geçirmez rakor. 

Şekil.9: Aracın 3B CAD tasarımı. 
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*Arka kapağı içten vidalı geçme yapmayı düşünmekteyiz. Su sızdırma riskine karşılık iki 

yüzey arasına kullanmayı düşündüğümüz üç farklı malzeme bulunmakta: 

1-Teflon bant,  

2-3503 İzoswell su tutcu şişen bant,  

3-EMS FORCE 5543 Boru Sızdırmazlık Elemanı (ancak bu malzeme yapıştırma işlemi 

yapmakta, dolayısıyla iyi düşünülmesi ve sökme gerektirmeyeceğinden emin olunması 

halinde kullanılabilecek bir malzemedir). 

4.2.2.Malzemeler   

Gövde: 200 mm dış çapta ve 3.2 mm akrilik şeffaf malzeme veya pleksiglas reklam 

atölyesinde şekil verilerek üretilecektir. Ön tarafında kamera olacağından şeffaf bir malzeme 

olan pleksiglas malzemeyi reklam atölyesinde yarımküre şekli verdirilerek gövde önüne vidalı 

geçme veya epoksi ile monte edilmesi düşünülmektedir.  

Motorlar: 6 adet fırçasız 2300 kV motor kullanılacaktır. Motorlar içindeki lehim ve su ile 

temas edecek olan paslanma riski taşıyan kısımlar sökülerek oje veya vernik ile sudan 

etkilenmeyecek duruma getirilecektir. 

Pervaneler:3B malzemeden üretilip, sağlamlık vermek için her yüzeyini ince epoksi 

tabakasıyla kaplanacaktır. 

Mekanik kol: 3B yazıcıdan PLA malzemeden çıkarılacak, sonrasında sağlamlık vermek 

amacıyla tüm yüzeyleri epoksi ile kaplanacaktır (demonte halde iken işlem yapılacaktır). 

Mekanik kolu açmak-kapatmak için servo motor kullanacaktır. Mekanik kolu gövdeye 

bağlayacak olan parçayı yumuşak demir malzemeden yapılacaktır. 

Şekil.10:Mekanik kol 

Motor tutucular: Gövdenin sağında ve solunda yer alan motor tutucuları içi dolu yumuşak 

demirden CNC makinesi yardımıyla sağa ve sola olmak üzere iki adet üretilecektir.  

Gövde sabitleyiciler: Motorları tutan aparatı gövdeye sabitlemek için cıvata-somunlu kelepçe 

şeklinde metalden yapılmış Şekil.7’de görülen aparat sanayide ürettirilecektir. Gövde 

sabitleyici ile motor tutturucuyu kaynaklama tutturmayı tercih ediyoruz. 

Yüzdürücüler: Deniz makarnası olarak bilinen malzemeleri hem kabloları hem de gerekirse 

aracı su içinde askıda kalacak konumda tutacak malzeme olarak kullanacağız. 

Batırıcılar: Aracın gövdesinin su içine batmaması durumunda su içinde askıda kalmasını 

sağlamak amacıyla kurşun kütleler kullanılacaktır. Kütle miktarı araç yapıldıktan sonra 

denemelerle kesinleştirilecektir. 

http://www.metsan.gen.tr/tr/product/pipe-sealants/item/EMS-Force-5543-Pipe-Sealant/
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Elektronik malzemeler, kimyasallar, hırdavat malzemeleri hazır olarak çevredeki alışveriş 

firmalarından, mağazalardan, buradan temin edilemeyen malzemeler ise internet üzerinden 

satın alınacaktır. 

4.2.3 Üretim Yöntemleri   

Motor tutucu iki yumuşak demir parça ve sanayide teknik çizimi ve ölçüleri verilmek 

suretiyle üretilecektir. Halkalar ve motor tutturucular kaynak yapılarak tek parça haline 

getirilmeye çalışılacaktır. Tüm malzemeler tamamlandıktan sonra montajı ilgili takım üyeleri 

tarafından okulumuzun bu tür projelerin üretilmesi için ayrılan atölyede gerçekleştirilecektir. 

Montajın ilk aşamasında her ekip bağımsız çalışacaktır. 

➢ Elektronik montaj: Araç elektrik elektroniğinden sorumlu takım üyeleri öncelikle alınan 

her malzemenin sağlam-çalışır olduğunu test edecektir. PCB baskı devre kurulabilmesi için 

öncelikle tüm elektronik bileşenler Proteus programı yardımıyla devre şeması 

oluşturulacaktır. Bu şemaya göre baskı devre oluşturulacaktır. Son olarak elektronik 

bileşenler bu PCM baskı devre üzerine monte edilerek test edilecektir. 

 

➢ Gövdenin üretilmesi: Montaj ve testten sorumlu takım üyeleri dışarıdan temin edilecek 

malzemeler temin edildikten sonra gövde montajını şu sıra ile gerçekleştireceklerdir: 

• Motor tutturuculara motorlar monte edilecek. 

• Pervaneler motor şaftlarına sabitlenecek. 

• Motorların kabloları rakora birleştirilecek. 

• Gövde içine elektroniklerin yer aldığı ahşap düzlem gövde içine monte edilecek. 

• Kablo bağlantıları tamamlanacak. 

• Kamera montajından sonra önce buğulanmayı önleyen patça, ardından ön yüzdeki şeffaf 

yarımküre gövde ucuna sabitlenecek. 

• Arka kapaktaki rakordan tüm kabloların çıkışı sağlandıktan sonra vidalı geçme ile 

sabitlenecek. 

 

➢ Montaj sonrası iş ve işlemler: bu aşamada testler, yüzerlik ayarları yer almaktadır. 

• Elektronik tüm malzemelerin koda göre çalışıp çalışmadığı kontrol merkezi istasyonunun 

tüm buton ve joystickleri denenerek test edilecektir. 

• Yüzerlik durumu gövde ve kablolar için ayrı ayrı ayarlanacaktır. Gövde normalde kendi 

haline bırakıldığında su üstüne çıkıp yüzecektir. Gövdeyi askıda tutmak için gövdede 

belirlediğimiz dört köşedeki bölmeler içine ağırlık merkezinin de aracın tam ortası 

olmasına dikkat edilecek şekilde kurşun kütleler konulacaktır. Kablolar da kendi haline 

bırakıldığında suda batmaktadır. Kabloların da askıda kalacak hale getirilmesi gerekiyor. 

Bunun için de deneme yanılmalarla kabloya bağlanacak deniz makarnalarının büyüklüğü 

ve hangi mesafede aralıklarla yerleştirileceği belirlenecektir. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler  

Genişliği: 520.81 mm, 

Boyu:503 mm 

Kol uzunluğu:426.08 mm (gripper+metal çubuk) 
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Kol dahil toplam uzunluk: 809.08 mm 

Kütle = 14619.34 gram 

Hacim = 4056935.25 milimetre küp 

Yüzey alanı = 1832625.44  milimetrekare 

  

Şekil.11: Kütle ve hacim ölçülerini aldığımız Solidworks görseli. 

 

Şekil.12: Aracımızın teknik resim ölçüleri 
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4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Sensörler: 

 MPU6050: MPU6050 6 Eksen İvme ve Gyro Sensörü - GY-521. Bu sensör elle 

yönlendirme yapılmadığı durumlarda aracın yere göre konumunun düzgün olup 

olmadığını kontrol edecek, düzgün değilse yere paralel hale 

getirecektir. Bu sensörü tercih nedenlerimiz:  

-Fiyatının uygun olması. 

-Elimizde mevcut bir adet olmasından dolayı ekstra masraf 

oluşturmaması. 

-Ölçüm hassasiyetlerinin yeterli düzeylerde olması. 

Şekil.13: MPU6050 Gyro sensör. 

 Su basınç sensörü MS5837-30BA: Su Derinliği Ölçüm Modülü Çözünürlüklü 2mm 

I2C IIC  

 

 Uyumlu Seviye 3-5 V. Bu sensör ile aracın bulunduğu 

derinliği ölçeceğiz. Havuza göre dikey konumumuzu 

belirlemek için kullanacağız. 

Bu sensörü tercih etme nedenlerimiz: 

-Ölçüm hassasiyetinin yüksek olması (2 cm) 

-Elimizde mevcut bir tane olması 

 

Şekil.14: MS5837 basınç ve sıcaklık sensörü. 

Kamera: Haikon DS-2CE56C0T-IRPF AHD 2.8mm, Mini IR 20mt Dome Kamera. Özellikle 

analog kamera tercih ettik. Bunun nedeni CCTV (4+1) kablo ile uzun mesafede kayıpsız 

görüntü aktarmaya izin vermesidir. 

ÖZELLİKLERİ: 

1.0 Mp Çözünürlük 

2.8Mm M12 Lens 

Cmos Sensör 

25/30 Fps 

1296(H) X 732(V) Piksel 

0.1 Lux Minimum Aydınlatma  

Gece Görüş Mesafesi 20 Metre 

Shutter  1/25 - 1/50.000S 

-20 / +45 Derece Çalışma Sıcaklığı 

12 V Dc 

Tercih nedenimiz:  

-Analog kamera olması 

-720 p olması 

-Gece görüşünün olması (yarışma boyunca suyun kirlenmesi sonucu, alternatif görüş 

sağlayabiliriz (yapacağımız testler sonucunda belirlenecektir) 
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Kablo: CCTV (4+1) kablo ile uzun mesafede kayıpsız görüntü aktarmaya izin vermesinden 

dolayı tercih ettik. 

ÖZELLİKLERİ: 

4+1 Kablo ile görüntünün yanında kameranıza mikrofon bağlayıp ses iletimi de yapılabilmesi. 

Tercih nedenimiz: Kameramıza uygun kablo olması. 

 

Anakart: Arduino pro micro 

Teknik Özellikleri: 

• ATmega32U4 mikroişlemci, 5V/16MHz 

• Arduino IDE v1.0.1 ve üzerinde çalışır 

• Programlama için dahili mikro USB bağlantısı 

• 9 adet 10-bit ADC pini 

• 12 adet dijital G/Ç pini (5 adedi PWM özellikli) 

• RX ve TX donanımsal seri port bağlantıları 

• Boyutlar: 3.30 x 1.78 (cm) 

Tercih nedenlerimiz:  

-Boyutlarının küçük olması 

-Düşük akım tüketimi 

-İşlemcisinin uygun işlem hızında olması 

 

Motor: 2300 kVA fırçasız motor. 

Özellikler: 

-Maksimum İtme Gücü ( thrust ): 1024g 

-Çapı: 27.9mm 

-Ağırlık: 30g 

-Yüksek mukavemetli N52 Neodyum mıknatıslar 

-Aktif Soğutma Kanalları, Motor Sıcaklıklarını Büyük oranda azaltır 

-En iyi performans Elde etmeniz için Japon rulmanları kullanılmıştır. 

Tercih nedenimiz: Elimizde mevcut bulunması 

 

Motor Sürücüler: 30A ESC - Brushless (Fırçasız) Motor Sürücü. 

Ürün Özellikleri: 

• Çıkış: Sürekli 30A, 10 saniyeye kadar da 40A çekebiliyor. 

• Giriş Gücü: 2-3S Lipo, 5~9 hücre NiMH 

• BEC: 2A / 5V lineer mod BEC 

• Gaz Kolu Sinyali Yenileme Hızı: 50Hz~432Hz 

• Max Hız: 2 Kutuplu BLM için 210000 Rpm, 6 Kutuplu BLM için 70000 Rpm, 12 

Kutuplu BLM için 35000 Rpm (BLM=BrushLess Motor, Fırçasız Motor) 

• Ebatları: 68mm*25mm*8mm 

• Ağırlık: 37g. 

  Özellikler: 

• Emniyet kurma özelliği: Bataryayı bağladıktan sonra gaz kolu hangi konumda olursa olsun, 

motor hareket etmez. 

• Gaz kalibrasyon özelliği: Gaz aralığı farklı vericiler ile uyumlu olacak şekilde kalibre 

edilebilir. 
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• Aşırı gerilim koruması: Giriş gerilimi izin verilen aralık dışında ise otomatik koruma devreye 

girer, motor çalışmaz ve aynı zamanda hızlı bir 'bip bip' alarm sesi çıkarır. 

• Lipo ve NiMH bataryaları ile uyumludur. 

Tercih nedenimiz: Elimizde mevcut bulunması. 

 

 

Güç kartları: Güç dağıtım kartı Matek Mini PDB/ BEC 5V & 12v 

Özellikler: • 2 oz bakır, 4 katman ve 1.6mm PCB. • Dahili XT60 

soket • Toplam 6 çift ESC lehim sekmeleri H veya X tipi çerçeve 

için uygundur • 5 V ve 12 V çıkış LED göstergeler ve kısa devre 

toleranslı Açıklama: Genel: -Giriş voltaj aralığı (3 S-4 S LiPo 

işlemi): 9-18 V DC 

Tercih nedenimiz: Elimizde bulunması. 

Şekil.15: PDB güç dağıtım kartı. 

Ekran: 10 inç Monitör Güvenlik CCTV LCD Monitör Ekran HDMI VGA AV BNC analog 

girişli. 

Özellikleri: 

Ekran boyutu: 10 inç TFT LCD Ekran  

Rasyon: 16: 9/4: 3 ayarlanabilir  

Ekran Bileşeni: Renkli TFT-L  

Çözünürlük: 1024 * 600 Piksel, parlaklık, kontrast ve rengi ayarlama desteği  

Giriş Sinyali: PC (VGA), AV1, AV2, HDMI  

Güç: DC 12V, Frekans: PAL / NTSC  

Tüketim: 6W, Sinyal olmadığında otomatik olarak mavi ekranı görüntüler  

Video: iki yönlü video girişi. Çalışma modu: anahtar operasyon ve uzaktan kumanda  

Ürün Ölçüleri: 174 * 114 * 33mm (L * W * D)  

12V 1A Güç kaynağı  

Tercih nedenimiz: Analog girişli olması. 

 

Joystick (1): Motorlar için bırakıldığında başlangıç konumuna gelen özellikteki model tercih 

edilecektir 

Joystick (2):Robotik kol için bırakılan konumda kalan tür joystick tercih edilecektir. 

Şekil.16: İki eksenli joystick. 

Tercih nedenimiz: Yüksek hassasiyetli olması. 
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Şekil.17: Donanımlara ait blok şema 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 

Aracımız görev yapmaya hazır hale geldiğinde programlama süreçleri şu aşamalarda 

gerçekleştirilecektir: 

➢ Öncelikle 6 motorun istenilen yönlerde aracın dönmesini sağlayacak kodlar 

geliştirilecek: 

- Dik duran 4 motor saat yönünde çalıştığında araç batar,  

- Dördü beraber saatin tersi yönünde döndüğünde su yüzeyine çıkacak, 

- Yatay iki motor beraber saat yönünde döndüğünde araç ileri hareket edecek,  

- İkisi beraber ters yöne dönerse araç geri hareket edecek. 

- Öndeki iki motor saat yönünde, arkadaki iki motor saate ters yönde dönerse araç öne 

doğru eğilecek, 

- Öndeki iki motor saatin tersi yönünde, arkadaki iki motor saat yönünde dönerse araç 

arkaya doğru eğilecek, 

- Sağdaki iki motor saat yönünde, soldaki iki motor saate ters yönde dönerse araç sola 

doğru eğilecek, 
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- Soldaki iki motor saat yönünde, sağdaki iki motor saate ters yönde dönerse araç sağa 

doğru eğilecek, 

 

➢ Servo motorun robotik kolu açıp kapatması için gerekli kod yazılacak: 

➢ Robotik kolun açılma kapanma durumu servo motorun konum açılarına joystick kolun 

göndereceği konum bilgisine göre gönderilecek veriler ile kontrol edilecek. Joystickin 

X ekseni boyunca alacağı minimum değer 0 O, maksimum değer 180 O olarak 

maplanıp, bu değerler servo motora gönderilecektir. 

➢ Kameranın iki eksen boyunca (aşağı-yukarı, sağ-sol) hareketini sağlayacak olan pan 

tilt ve onu hareket ettirecek olan iki servo motoru joystickin X ve Y ekseni boyunca 

yapacakları hareketleri 0 O ile 180 O maplanarak, joystickle istenilen konumu 

vermesini sağlayacak kodlar yazılacak ve test edilecektir.  

➢ Görüntü aktarımı için analog sinyal kullanacağız. Görüntü üzerinde herhangi bir işlem 

yapmayacağız. Sadece analog görüntü işleme kartının hatasız çalışması için gerekli 

düzenek kurulacak ve görüntü analog monitöre aktarılacaktır 

➢ Aracın yönlendirme yaptığımız durumlar (yani motorları yöneten joysticklerin dik 

konumda olduğu zamanlarda) aracın yere paralel olup olmadığı MPU6050 Gyro 

sensör ile algılanıp, paralel olmaması durumunda motorlardan hangisi veya 

hangilerinin, hangi yönde çalışması gerekiyorsa çalıştırıp normale dönmesini 

sağlayacak kod yazılacak ve test edilecektir. 
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Şekil.18: Algoritmik akış diyagramı. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Araç Yazılımı: 

Farklı yazılım dilleri arayışına girmedik. Çünkü Arduino kartı programlayabileceğimiz ve 

aynı zamanda eğitim aldığımız dil C yazılım dili. Mecburen C dilini tercih ettik. Arduino kart 

kullanacağımızdan dolayı Arduino IDE kullanacağız. C dilini tercih etme nedenimiz, 

Arduino’nun bu dille programlanmasıdır. Bunun bize sağlayacağı avantaj (aynı zamanda 

tercih nedenimiz), bu dilde Arduino ve uyumlu sensörler, motor, motor sürücü kartları, servo 

motor vb... elemanlar için bolca kaynak ve örnek kod, kütüphane bulunmasıdır. Bize sağladığı 

diğer bir avantaj da bize dışarıdan destek veren yazılım hocamızın C diline olan 

hakimiyetidir. Bu sayede hatalarımızı daha kolay tespit edecek, eksik yönlerimizi daha kısa 

sürede giderebileceğiz. 

 Baskı devre hazırlayacağımız için Proteus Programı ile devre şemasını çizeceğiz. Proteus 

Programı ile oluşturulan devre baskı devre haline getirilecektir. Kontrol istasyonu ile araç 

arasında veri iletimini kendimiz yazacağımız özel bir protokol yazılımı gerçekleştireceğiz. 

 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Kontrol istasyonunu yumuşak alüminyum çanta içerisine sığacak şekilde oluşturmayı 

planlamaktayız. Çantanın alt ve üst kapaklarının ikisine de istasyona ait malzemeler 

yerleştirilecektir. Şekil.19’da görüldüğü gibi üst kapağa LCD ekranımızı monte edeceğiz, Alt 

gövdede de aşağıda sayacağımız diğer elektrik-elektronik malzemeler yer alacaktır. 

Araca bağlı kameradan gelen görüntü CCTV 4+1 kablo üzerinden direk su üstü kontrol 

istasyonumuzdaki analog girişli bir monitöre alınacaktır. Su altı robotunun kontrolü su üstü 

istasyonundan mikro denetleyici rs485 portunu kullanarak belirlenen protokolde kontrolü 

sağlanacaktır. Görüntü işleme amaçlı herhangi bir yazılım kullanılmayacaktır. Ancak kamera 

görüntüsünün bilgisayar ekranına yansıtılması için hazır video capturing programları yerine 

kendimiz Visual Studio 2017 programı ile görsel bir arayüz oluşturma çalışmaları içindeyiz.  

  

ÜST KAPAKTA YER ALACAK MALZEMELER: 

Üst kapağa 10 inch genişliğinde analog girişi olan bir LCD ekran monte edilecektir. 

 

ZEMİN ÜZERİNDE YERALACAK MALZEMELER: 

Joystickler, acil durum butonu, sigorta ve güç düğmesi. Malzemeler şu hususlara dikkat 

edilerek yerleştirilecektir: 

Ellerin kolay ulaşması açısından joystickler en ön konuma yerleştirilecektir.  

 En sağdaki joystick dikey 4 motoru kontrol edecektir.  

• Sağdaki Joystick ileri itildiğinde araç öne eğilecek,  

• Sağdaki Joystick geriye itildiğinde araç geriye eğilecek 

• Sağdaki Joystick sola itildiğinde araç sola eğilecek, 

• Sağdaki Joystick sağa itildiğinde araç sağa eğilecek, 
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 Sağdan ikinci joystick yan 2 motoru kontrol edecektir.  

• İleri itildiğinde araç öne gidecek,  

• Geri itildiğinde araç geri gidecek,  

• Sola itildiğinde araç sola dönecek, 

• Sağa itildiğinde araç sağa dönecek, 

 

 Ortadaki joystick aracın batmasını- yüzeye çıkmasını kontrol edecektir. 

• İleri itildiğinde dört dikey motor saat yönünde çalışarak aracı suya batıracaktır,  

• Geri itildiğinde dört dikey motor saat yönünde çalışarak aracı yüzeye çıkaracaktır,  

 

 Dördüncü joystick kameranın tilt aparatının iki servo motorunu kontrol edecektir. 

• İleri-geri hareket ettirildiğinde üstteki servo 0 O ile 180 O arası dönecektir, 

• Sağa-sola hareket ettirildiğinde alttaki servo 0 O ile 180 O arası dönecektir, 

 Beşinci joystick robotik kolu hareket ettirecek olan servo motorunu kontrol edecektir. 

Bu joystick “bırakıldığı konumda kalan model” seçilecektir. 

• İleri-geri hareket ettirildiğinde üstteki servo 0 O ile 180 O arası dönecektir, 

Bu joysticklerin verilerini mikroişlemciye, oradan da ilgili aparata (fırçasız motor, servo 

motor…vs) iletilmesini C dili le yazılmış program vasıtasıyla sağlanacaktır. Araç içinde 

bulunacak olan Lipo batarya direk motorların ESC’lerine bağlı olup alınan komuta göre 

motorların hareket etmesini sağlayacaktır. Kontrol istasyonu ile aracımız arasında 

kullanacağımız kablo CCTV 4+1 kablo olup içinde 4 tane canlı uç, bir tane de görüntü ileten 

uç bulunacaktır. 485 Portu üzerinden veriler paketler halinde saniyede en az 10 defa olacak 

şekilde alınacaktır. Veri haberleşmesi için kendimizin oluşturacağı yazılım protokolünü 

kullanacağız. 
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Şekil.19: Solidworks'den alınmış kontrol merkezi istasyonunun temsili resmi. 

5. GÜVENLİK 

-Çalışma ortamı kimyasal madde ile çalışma sırasında ve sonrasında havalandırılacak. 

-Islak zeminlere (testler sırasında gerekecektir) uyarı levhası koyacağız. 

-Çalışma ortamımızda yangın söndürme tüpü daima hazır bulundurulacaktır. 

-Keskin köşe ve yüzeyler zımpara ile köreltilecektir.  

-Kablo uçları çıplak bırakılmayacak bantlanacak.  

-Elektrik güç kaynaklarının fark edilmesi için parlak veya fosforlu malzemelerle (örneğin sarı 

bant) kaplanacak.  

-Kesici ve delici aletlerle çalışırken iş eldiveni ve iş gözlüğü kullanılacak.  

-Matkap, taşlama makinesi türü aletlerle çalışırken yanımızda okulumuzun teknisyeni 

bulunacaktır.  

-Çok ağır eşyalar tek başına taşınmayacak, mümkün olduğunca fazla kişiyle taşınacaktır. 

-220 Volt elektrik kaynakları ile çalışırken yanımızda uzmanı kişiler bulunacaktır.  

-220 Volt elektrik su aracına gönderilmeyip, voltajı su dışında (masada) düşürülüp araca güç 

gönderilecek. 

-Kimyasal maddelerle çalışılırken maske takılacaktır. 
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6.TEST 

➢ Görüntü iletim testi “görüntü aktarılmasında gecikme olup olmayacağı” testi 

yapılacaktır. Bunun testini 25 metre uzunluğunda kabloya bağlı kamerayı “örneğin 

elimizi sağa-sola hareket ettirdiğimizde” göründüğü an ile ekranda görünen 

görüntünün senkron olup olmadığı kontrol edilecektir. 

➢ Tüm elektrikli ve elektronik elemanların tek tek çalışıp çalışmadığı test edilecek. 

➢ Kaçak akım olup olmadığı kontrol edilecektir. 

➢ Her bir motor ESC’ye bağlanarak motorların çalışma hızlarının eşit olup olmadığı 

kontrol edilecektir (motorlar farklı hızlarda dönerse yönlendirme doğru yapılamaz). 

➢ Joysticklerin istenilen motorların, istenilen yönde çalışıp çalışmadığı kontrol 

edilecektir. 

➢ Su sızdırmazlık testleri yapılacaktır. Sızdırmazlık testi öncelikle elektronik 

malzemeler takılmadan yapılacaktır. En son elektronikler takıldığında da elektrik 

verilmeden yapılacaktır. Bu aşamada da sızdırma olmazsa tüm motor testleri su altında 

da tekrarlanacak. 

➢ Pervanelerin ebatlarının aracı hareket ettirmeye yetip yetmediğinin testi yapılacaktır. 

➢ Kablolar deniz makarnasıyla bağlanıp askıda kalıp kalmadığı test edilir. Yüzeye 

çıkıyorsa makarnaların hacmi küçültülür, batıyorsa sayısı veya hacmi arttırılır. 

➢ Aracın askıda kalma testi yapılacaktır. Eğer yüzeye çıkıyorsa kurşun ağırlık 

eklenecek, batarsa depron köpük ile yüzerliği (askıda kalacak şekilde) sağlanacaktır. 

➢ 25 metre uzunluğundaki kablonun bir ucundan gönderilen elektrik voltajının ne oranda 

kayıpla diğer uca ulaştığı test edilecektir. 

 

7.TECRÜBE 

❖ Pervanelerin kanat bükü yönü iki farklı yönde olabilir. Motorların dönüş yönüne göre 

bu doğru ayarlanmalıdır. Pervanelerin “kanat büküm yönüne” göre motorların hangi 

yöne döndürülmesi gerektiği test edilecek, sonuca göre pervaneler 3B yazıcıya 

bastırılacaktır. 

❖ Pervane boyutları: Aracın ağırlığına ve motorun gücüne göre pervanelerin boyutlarının 

ayarlanacaktır. Öncelikle bu konu ile ilgili araştırma yapılacaktır. 

❖ Seçilen kablonun özelliklerine göre iki uç arasında voltaj farkı varsa ne oranda olduğu 

bulunacaktır. 

❖ 25 m. Kablo uzunluğu görüntüde gecikmeye neden olur mu? 

❖ “araç suda askıda kalacak şekilde ayarlansa bile” aracın ağırlığı hangi değerlere 

ulaştığında  seçilen motorların gücü aracı hareket ettirmeye yetmeyecektir? 

Diğer ekiplerin araçları  

❖ Su izolasyonunda ne tür tedbirler, yöntemler ve malzemeler başarılı olmaktadır 

(özellikle diğer ekiplerin yöntemleri incelenmelidir). 

❖ Diğer ekiplerin kullandığı malzemeler de yarışma yerinde edineceğimiz bir tecrübe 

olacaktır. 
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8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

ZAMAN PLANLAMASI: 

 

 

Şekil.20: Zaman tablosu. 

 

 

BÜTÇE PLANLAMASI: 

Malzeme 

Adı 
Özellikleri  

Birim 

Fiyatı 

(TL)  A
d

ed
i Topla

m 

DC fırçasız 

drone motoru 
EMAX 2300 KV Fırçasız Motor 291 6 1746 

Pervane  Pla malzemeden 3B yazıcıdan üretilmiş 60 6 360 

ESC 30A ESC - Brushless (Fırçasız) Motor Sürücü  77.64 6 465,84 

Lipo batarya 3S 2200 mAh 239,99 1 239,99 

Lipo şarj 

ünitesi 
SKY RC LiPo Şarj Aleti 2s 3s 127,30 1 127,30 

Gyro sensör MPU6050 8.43 1 8.43 

Mikroişlemci Arduino pro micro 36.40 3 109.2 

Basınç 

sensörü 
Grove - Barometre Hava Basınç Sensörü (BME280) 136,10 1 136,10 

Led Lensli power led (5Watt) 2.07 12 24.84 

Robotik kol Pla 3B yazıcıdan çıkartılacak. 1 20 20 

Su geçirmez 

servo  

Hitec D646WP 32bit IP67 High Torque Dijital 

Wide Voltage Su Geçirmez Servo 
444,97 1 444,97 

Joystick JH-D202X-R2 2 Eksen Joystick 123,90 4 495.6 

LCD ekran 

10 inç Monitör Güvenlik CCTV LCD Monitör 

Ekran HDMI VGA AV BNC 

https://urun.n11.com/guvenlik-kamerasi-

aksesuarlari/10-inc-monitor-guvenlik-cctv-lcd-

monitor-ekran-hdmi-vga-av-bnc-

469,90  469,90 
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P302372503?gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA4

8i6AujhjLmzcjmfTLjPdwefeYxC86YPyqDECKwI

3urQwhKI6laS_NCgnBoCwqkQAvD_BwE&gclsrc

=aw.ds 

Power switch Drn412 12mm Metal Beyaz Ledli Yaylı Buton 29,97 1 29,97 

Sigorta 30 Amper 10 3 30 

Acil durum 

butonu 

Emas Kutulu Acil Stop Butonu (P1Ec400E40K)  

 
60 1 60 

Rakor 

https://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiati

ve_id=SB_20200601110248&SearchText=waterpr

oof+racor 

10 (T) 3 30 

Yeni eklenen 

metal 

malzemeler 

ve işçilik 

ücreti 

Motor tutucu metal parçaların kaynağının 

yapılması, keskin kenarların taşlanması 
180 1 180 

Alüminyum 

çanta 
CHANTA 034B Alüminyum Çanta 86x25x13 cm  289.90 1 289.90 

Kablo CCTV 

(4+1) 

güvenlik kamera kablosu 4+1 CCTV 100 metre top 

coax kablo  
79.90 1 79.90 

220 to 24 

volt 

converter 

220 V için 24 V 30A adım aşağı DC DC 

dönüştürücü regülatörü  
210 1 210 

Vida, 

somun,civata 
Muhtelif uzunluklarda 15  15 

İmalathane 

işçilik ücreti 

Motor tutucular ve kelepçe sisteminin yumuşak 

demirden ürettirilmesi 
  300 

Kamera 
Haikon DS-2CE56C0T-IRPF AHD 2.8mm, Mini 

IR 20mt Dome Kamera  
105,00 1 105,00 

İzolasyon 

malzemeleri 

Teflon bant, 3503 İzoswell su tutcu şişen bant,  

EMS FORCE 5543 Boru Sızdırmazlık 

Elemanı,Çekomastik (sıvı sızdırmazlık malzemesi) 

  200 

epoksi 
PATTEX HENKEL Power Epoxy MİX Güçlü 

Enjektörlü çiftli Yapıştırıcı  
30 5 150 

Acil durum 

butonu 
Emas Kutulu Acil Stop Butonu (P1Ec400E40K) 60 1 60 

Sigorta 30 Amper 12 1 12 

Kurşun Ağırlık amaçlı balıkçılık kurşun ağırlıklar 100  100 

Yüzdürücü Deniz makarnası 6 2 12 

Güç kartları:  
Güç dağıtım kartı Matek Mini PDB/ BEC 5V & 

12v 
52 2 104 

TOPLAM  6614,94 

Tablo 1: Malzeme ve fiyat tablosu. 

http://www.metsan.gen.tr/tr/product/pipe-sealants/item/EMS-Force-5543-Pipe-Sealant/
http://www.metsan.gen.tr/tr/product/pipe-sealants/item/EMS-Force-5543-Pipe-Sealant/
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RİSK PLANLAMASI:  

Su sızdırma riski: Herhangi bir su sızdırma durumunda sızdırmazlığı sağlamak için farklı 

kimyasallar (Akvaryum silikonu, çekomastik, kauçuk malzemeler vb.) kullanılarak sorun 

giderilene kadar test edilecektir.  

Aracın yüzme veya batma riski: Aracın yüzüyor olması durumunda aracın ağırlık 

merkezine uygun miktarda metal ağırlıklar eklenecektir. Batar olması durumunda ise dengeyi 

sağlayacak biçimde aracın dış yüzeyine deniz makarnası eklenecektir. 

Motorların dengesiz çalışması: Motorlarda birinin dönüş hızı veya gücünün diğer 

motorlardan farklı olması durumuna karşı, diğer motorların maksimum hızı bunun hız 

seviyesine düşürülecek. Yeterli bir çözüm olmaması durumunda yedek bir motor 

bulundurulacak ve gerektiğinde dengesizliği sağlayan motor değiştirilecektir. 

Araç içinin buğulanmasından dolayı kameradan görüntü alınamaması: İmalat sırasında 

su altı aracının ön camı, araçlarda kullanılan buğu önleyici ile silinecektir. (Belli bir aktif 

kalma süresi olduğundan ön küre montajı en sona bırakılacaktır.) 

Voltaj dönüştürücüsünün bozulması: Aynı voltaj dönüştürücüden bir tane de yedek alıp, 

problem çıkması durumunda bunu kullanacağız. 

Aracımızın yarışma yerine hasar görmeden götürülmesi: Aracımız için ahşaptan kutu 

koruyucu kutu yaptıracak ve içini de poliüretan köpük veya bunun gibi yumuşak bir malzeme 

ile dolduracağız. 

Pervanelerin kırılması: En az iki yedek pervaneyi yanımızda bulunduracağız. Bir problem 

yaşamamız durumunda vidalı montaj olduğundan değiştirebileceğiz. 

Motorların bozulması: Bütçemizin elvermesi durumunda yedek iki motor almayı 

planlamaktayız. Bir problem yaşamamız durumunda vidalı montaj olduğundan 

değiştirebileceğiz. 

Yarışma sırasında görüşün kaybolması: Kamera arızası olması durumunda yedek 

kameramızı yanımızda bulunduracak ve yedeğiyle değiştireceğiz. 

 

9.ÖZGÜNLÜK 

Araç modelimiz kendi tasarımımız olup herhangi bir yerden kopyalanmamıştır. Aracımızda 

kullanacağımız elektronik malzemelerin monte edileceği kartları orijinal/özgün 

tasarlayacağız. Baskı devre şeklinde kendimiz tasarlayıp üretmeyi düşünmekteyiz. Ayrıca 

haberleşme protokolümüzün özgün olacağını düşünmekteyiz. 

10.KAYNAKÇA 

Flanagan, H. (2011, 02 28). How to Build an Underwater Robot. https://www.arcgis.com/: 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=16c2230be7174cfd8a8dbf5f53e6

737e adresinden alındı. 

How to build a ROV. (2020, 03 20). UTAH UNDERWATER ROBOTICS: 

https://utahrov.org/how-to-build-a-rov adresinden alındı 

https://materovcompetition.org/. (2020, 03 13). Mate Rov: https://materovcompetition.org/ 

adresinden alındı 



 

28 
 

https://files.materovcompetition.org/TechReportArchives/2018/RogueRobotics_RogueUnder

waterSolutions_TechnicalDocumentation_2018.pdf  

 

http://www.techmonkeybusiness.com/pdfs/Shed_Magazine_Article_PS_controller.pdf  

 

https://www.copenhagensubsea.com/  

 

https://www.pilottr.com/urun/savox-sw-0250mg-

servo.html?gclid=CjwKCAjwxrzoBRBBEiwAbtX1n0XsmLVG2g03DfuV5-

5zoE1McsMXP2U12c491S6eTV37B-5VLk0VYBoCFPIQAvD_BwE  

https://www.robotistan.com/esun-175-mm-natural-aluminyum-katkili-ealfill-

filament?lang=tr&h=a154c61f&gclid=CjwKCAjwsIbpBRBNEiwAZF8-

z8K5SiBXnZcBSvjerVa_1f_gL77ETtVPp-wxgOfYTX5LAtNVoJl9OxoC37MQAvD_BwE  

 

https://www.hepsiburada.com/emas-kutulu-acil-stop-butonu-p1ec400e40k-p-

HBV000003SY33?magaza=Elsan%20Elektrik&wt_gl=cpc.6822.shop.nelk.yapi-market-

ssc&gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AoCZ8V5plD4DIHDJtlig8TqNcn6HK3LJQnO

FmpgUS20XyrwVEHnX8hoCyGAQAvD_BwE 

 

https://tr.aliexpress.com/item/32516521550.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.79a96210AJtubb

&algo_pvid=34943a1b-b46b-42c4-ab02-38bbf51f1f4f&algo_expid=34943a1b-b46b-42c4-

ab02-38bbf51f1f4f-

20&btsid=0b0a3f8115849829386497178e4473&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb20160

2_,searchweb201603_ 

 

https://www.n11.com/yedek-parca-otomobil/oto-elektrik/sigorta?q=30+amper 

 

https://www.hepsiburada.com/emas-kutulu-acil-stop-butonu-p1ec400e40k-p-

HBV000003SY33?magaza=Elsan%20Elektrik&wt_gl=cpc.6822.shop.nelk.yapi-market-

ssc&gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AoCZ8V5plD4DIHDJtlig8TqNcn6HK3LJQnO

FmpgUS20XyrwVEHnX8hoCyGAQAvD_BwE 

 

  HYPERLINK "https://cevikltd.com.tr/molex-squba-su-gecirmez-konnektor-serisi/"  

https://cevikltd.com.tr/molex-squba-su-gecirmez-konnektor-serisi/  

 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi0puH7kLHoAhXHgJ8KHVb1C-

QYABAGGgJxYg&sig=AOD64_0uWu0FE4PDuVWVA9cvdxTa1NHbRw&ctype=5&q=&v

ed=0ahUKEwjB1Nz7kLHoAhVUlXIEHfkHCUkQ2CkI2AI&adurl= 

 

  HYPERLINK "https://urun.n11.com/guvenlik-kamerasi-aksesuarlari/guvenlik-kamera-

kablosu-41-cctv-100-metre-top-coax-kablo-

P230641407?gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AgDz9dHY7ehAbXz_8L71sDgzUYeR

wjnp7FJIBgaP6So7YS9xBw1GZhoCziUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds"  

https://urun.n11.com/guvenlik-kamerasi-aksesuarlari/guvenlik-kamera-kablosu-41-cctv-100-

metre-top-coax-kablo-

P230641407?gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6AgDz9dHY7ehAbXz_8L71sDgzUYeR

wjnp7FJIBgaP6So7YS9xBw1GZhoCziUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds  



 

29 
 

  HYPERLINK "https://tr.aliexpress.com/item/32893506324.html?src=google"  

https://tr.aliexpress.com/item/32893506324.html?src=google  

  HYPERLINK "https://urun.n11.com/guvenlik-kamerasi/haikon-ds-2ce56c0t-irpf-ahd-

28mm-mini-ir-20mt-dome-kamera-P394342359"  https://urun.n11.com/guvenlik-

kamerasi/haikon-ds-2ce56c0t-irpf-ahd-28mm-mini-ir-20mt-dome-kamera-P394342359  

https://www.robolinkmarket.com/74v-2s-lipo-batarya-2200mah-

35c?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT5DQj7dc6kX4zal4GoVvTsyuIeReY8oGYxau

Dbb9zusKDeAqUNguBhoCSqsQAvD_BwE 

Manzanilla A., Reyes S., Garcia M., Mercado D. and Lozano R. (2019). Autonomous 

Navigation for Unmanned Underwater Vehicles: Real-Time Experiments Using Computer 

Vision, 

IEEE Robotics and Automation, 4(2)1351-1356 doi: 10.1109/LRA.2019.2895272 

https://www.savunmasanayist.com/insansiz-sualti-araci-

nedir/https://www.biymed.com/forum/paylasim-platformu/1-lt-su-kac-gramdir-31186.html 

Manzanilla A., Reyes S., Garcia M., Mercado D. and Lozano R. (2019). Autonomous 

Navigation for Unmanned Underwater Vehicles: Real-Time Experiments Using Computer 

Vision, 

IEEE Robotics and Automation, 4(2)1351-1356 doi: 10.1109/LRA.2019.2895272 

https://www.savunmasanayist.com/insansiz-sualti-araci-nedir/ 

 

https://www.robolinkmarket.com/74v-2s-lipo-batarya-2200mah-35c?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT5DQj7dc6kX4zal4GoVvTsyuIeReY8oGYxauDbb9zusKDeAqUNguBhoCSqsQAvD_BwE
https://www.robolinkmarket.com/74v-2s-lipo-batarya-2200mah-35c?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT5DQj7dc6kX4zal4GoVvTsyuIeReY8oGYxauDbb9zusKDeAqUNguBhoCSqsQAvD_BwE
https://www.robolinkmarket.com/74v-2s-lipo-batarya-2200mah-35c?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT5DQj7dc6kX4zal4GoVvTsyuIeReY8oGYxauDbb9zusKDeAqUNguBhoCSqsQAvD_BwE
https://www.savunmasanayist.com/insansiz-sualti-araci-nedir/https:/www.biymed.com/forum/paylasim-platformu/1-lt-su-kac-gramdir-31186.html
https://www.savunmasanayist.com/insansiz-sualti-araci-nedir/https:/www.biymed.com/forum/paylasim-platformu/1-lt-su-kac-gramdir-31186.html

