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1. Rapor Özeti 

Teknofest 2020 İnsansız Sualtı Sistemleri yarışması Temel Kategori’ye katılmaya 

karar verdiğimizden bu yana profesyonel bir planlamayla takımımızı Kritik Tasarım Sürecinin 

sonuna götürdük.  

Tüm bu süreç içerisinde en özen gösterdiğimiz planlama oldu. Biliyoruz ki plana 

uymadan hedeflerimize ulaşamayız. Bu sebeple oluşturduğumuz 8.1. Zaman Planlamasına 

bağlı kalarak ilerledik. Süreç içinde, Ön Tasarım Raporundan beri ön gördüğümüz riskler, 

özellikle covid-19 için, karşımıza çıktı. 7. Tecrübe kısmında açıkladığımız ve 8.1.3. Risk 

Yönetim Stratejilerinde bahsettiğimiz yöntemleri birer birer uygulayarak karantina sürecini en 

verimli şekilde geçirdik, bu dezavantajı bir avantaja çevirdik.   

Tasarımımızı ileri seviyelere taşıyıp 4.2. Aracın Mekanik Tasarımı kısmında da 

detaylıca değindiğimiz, üretmeden önceki son haline getirdik. Bu süreçte üretime 

başladığımızda karşılaşabileceğimiz sorunları önceden görmek, bu sorunları azaltmak ve 

tasarımımızı gerçeğe yakın fiziksel etmenlerde test edebilmek amacıyla 4.4. Dış Arayüzler 

kısmında bahsettiğimiz simülasyonu hazırladık. Çok yönlü düşünüp hazırlıklı olmak adına 

malzeme testleri (6. Test) ile simülasyonu birlikte götürdük ve olası sorunları belirledik. 

Aracımızın malzemelerini (4.2.2. Malzemeler) tanıttık, Elektronik planlamalar (4.3.1. 

Elektronik Tasarım Süreci) ve yazılım (4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci) hakkında bilgiler 

verdik. Projemizi planladığımız tüm detaylarıyla rapora yazdık.  

Aracı takımımızın götürebileceği en ileri teknolojiye götürmek ve herkesten farklı, 

kullanışlı detaylar eklemek amacıyla 9.Özgünlük kısmını hazırladık.  Aracımıza bize ait 

fikirler, modellemeler, tasarımlar ve üretimler katarak Milli Teknoloji Hamlesi bilinciyle 

hareket ettik. Yarışma esnasında, kullanımda ve üretimde avantaj sağlayacak eklentiler 

planladık. Hepsini hayata geçirmek amacıyla rapora özenle işledik.  

Ön Tasarım Raporunun değerlendirmesini yapmak, eklediğimiz değişiklikleri 

özetlemek ve kat ettiğimiz mesafeyi açıklamak amacıyla 3. Proje Mevcut Durum 

Değerlendirmesi başlığını hazırladık. Bu sayede Ön Tasarım Raporundaki eksikliklerimizi 

nasıl tamamladığımızı en net şekilde bu raporda açıkladık.  

Tüm yaptığımız çalışmaları, projemizi, planlarımızı; aracımızı açıkladığımız detaylı 

bir rapor haline getirdik. 
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2. Takım Şeması 

2.1. Takım Üyeleri 

 

2.2. Organizasyon Şeması  
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Görev Dağılımı Hakkında: 

Ömer Koçbil: Danışman öğretmen olarak; yazdığımız raporları inceleme, toplantılar 

planlayıp süreci aktif olarak kontrol etme gibi görevleri gerçekleştirmektedir. 

Aytuğ Akarlar: Takım kaptanı olarak; takım içi iletişimin sağlanması, raporların 

düzenlenmesi, belgelerin terkip edilmesi görevlerinin yanı sıra mekanik ekibinde de 

çalışmaktadır. 

Umut Özkan: Yazılımdan sorumlu olarak; robotun hareket ve iletişim yazılımlarının 

tamamını üstlenmesinin yanı sıra raporlarda kendi göreviyle ilgili olan yerleri 

düzenlemektedir. Aynı zamanda robotun elektronik planlamasını, devre kartını yapmaktadır.  

Enes Bilir: Robotun mekaniğinden sorumlu olarak; robotun tasarımını yapmak, mekanik 

becerisi sayesinde özgün bir sistem kurmakla görevlidir. Robotun 3D baskı işleri ile ilgilenip 

mekanik parçalarını bastıracaktır. 

Mahmut Karaarslan: Takıma Kritik Tasarım Raporu ile katılan en genç üyemiz. Aracın 

tasarım sorumluluğunu üstleniyor. Mekanik ekibiyle beraber çalışıp aracın fiziksel halini 

planlayan ekip üyesi. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Ön Tasarım Raporu neticesinden bugüne kadar, ön tasarım raporundan gerekli çıkarımları 

yaparak iyi bir yol kat ettik ve iyileştirmeler yaptık. 

Raporda gördüğümüz en büyük eksiklik özgünlük kısmıydı. Oranla en düşük puanı alan 

özgünlük sonucunda daha iyi hazırlanmamız gerektiğine karar verdik. Bu amaçla takım olarak 

bir araya gelip “gerçekten neler yapıp bu işi bir adım daha öteye taşıyabiliriz” diye düşündük. 

Uzun araştırmalar ve ciddi toplantılar sonucuyla bizi diğer takımlardan birer adım ileriye 

taşıyacak, Milli Teknoloji Hamlesi bilinciyle 9. Özgünlük kısmını yazdık.  

Yine raporda gözümüze çarpan bir diğer sorun da dış arayüzler kısmıydı. Planlarımız 

hakkında yeteri kadar bilgi veremediğimizi düşündük. Yine iyi bir teşkilatlanmayla “Aracın 

kontrolünde kullanılan su üstü kontrol istasyonunun arayüzü, görüntü ve veri aktarımı gibi 

yerlerde kullanılan yazılımlar ve seçilen yazılım dilleri hakkında bilgi” verdik.  

Dünya çapında meydana gelen pandemi sebebiyle çalışmalarımızın aksadığı su götürmez 

bir gerçek. Fakat yine de takımımız bu evde kaldığımız ve aktif çalışamadığımız süreci en iyi 

değerlendirmek için yapılabilecek tüm işleri yaptı. Bunlardan ilki hazırladığımız 

simülasyondur. Yaptığımız tasarımların daha da iyi olması için tüm fiziksel etmenleri 

düşünerek bir simülasyon hazırladık. Bu sayede aracımızın tasarımı üzerinde gördüğümüz 

aksaklıklara müdahale ederek düzletip bizim için en optimum tasarıma ulaştık. Aynı zamanda 

buna malzeme testlerini de ekledik. Bastıracağımız malzemeyi su altında test edip 

mukavemetini inceledik. Çeşitli şekillerle deneyip sonuçlarını da tecrübeler kısmına ekledik. 

Devamında takımımızın tasarladığı elektronik kart üzerinde çeşitli değiştirmeler yaptık. Ön 

Tasarım Raporunda sunduğumuzdan daha iyi bir tasarım sunabileceğimize inandığımızdan 

daha küçük ve iyi çalışan bir devre kartı hazırladık.  

Tüm bu aşamalardan sonra bütçemizi tekrar bir gözden geçirdik. Detaylıca araştırmış 

olduğumuzdan ve bizim için en uygun malzemeleri seçtiğimizden, malzeme seçiminde 

herhangi bir değişikliğe gitmemeye karar verdik. Son dönemlerde her ne kadar kurlar hızlıca 

oynasa da bütçemizi aşırı sıkacak kadar bir değişim olmamıştır. Bu yüzden Ön Tasarım 

Raporundaki malzeme ve bütçe güncel halini korumaktadır. 

Tüm bu geliştirmeler ve süreçler ilerlerken Ön Tasarım Raporunda belirttiğimiz gantt 

şemasına bağlı kaldık. Pandemi bizim planlarımızı aksatamadı çünkü elimizde iyi hazırlanmış 

bir “8.3.1 Olası Risk Tablosu” ve “8.3.2. Risk Yönetim Stratejileri” vardı. Yaşanabilecek 

olasılıkların değerlendirilip hazırlanmış olduğundan tüm bu süreç planlama ve kontrol 

dahilinde ilerledi. Kritik tasarım raporunu da aynı plan ve disiplinle tamamladık.  
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4. ARAÇ TASARIMI 

Genel Bakış 

 

Aracımızın elektronik ve mekanik tasarımına başlamadan önce yarışmanın koşullarını 

değerlendirdik. Şartnamede yazan bilgiler doğrultusunda yarışma görevlerini inceledik. Bu 

değerlendirmenin sonucunda aracın elektronik ve mekanik tasarımının planlamasını yaptık.  

Yarışmadaki ilk görev olan “Engel Geçiş Görevi”nde aracımızın ayrı ayrı yerlerde 

konumlanmış 3 farklı çemberden belli bir sıraya bağlı kalmaksızın geçmesi gerekiyor. Bu 

görevi daha kolay tamamlamak için aracımızın daha küçük boyutlarda olması gerektiğini 

düşündük. Ayrıca manevra kabiliyetine de önem vermemiz gerektiğine karar verdik.  

Yarışmadaki ikinci görev olan “Sualtı Temizlik Görevi”nde aracımızın farklı yerlere 

yerleştirilmiş çeşitli renklerdeki objeleri alıp uygun renkteki sepetlere yerleştirmesi 

bekleniyor. Bu görevde renkleri daha kolay ayırt edebilmek için aracımıza beyaz ışık 

eklemeyi planladık. Böylece karanlıkta renkleri daha kolay görebilmeyi sağlayacağız. 

Ayrıca yine aynı sebepten araç kameralarımızı gece görüşlü olarak seçmeyi düşündük. 

Bunun yanında görevi daha rahat yapabilmek adına robotun alt kısmında robotik kolu 

görebilecek bir kamera eklemeye karar verdik. Bu sayede görev sırasında objeyi alırken ve 

bırakırken daha rahat hareket edebileceğiz.  

Son olarak yarışmanın son görevi olan “Sualtı Montaj Görevi”nde aracımızın havuz 

içerisinde rastgele yer alan 5 objeyi kullanarak havuzdaki yapıyı montajlaması gerekiyor. 

Bu görev için aracımızın su içinde olabildiğince stabil olması gerekiyor. Bunun yanında su 

altında sabit yükseklikte kalabilmesinin bu bölümde bize avantaj sağlayacağını düşündük 

ve bu doğrultuda aracımıza basınç sensörü eklemeyi planladık. Bu sayede yazılımsal olarak 

aracımızı sabit yükseklikte tutabileceğiz. Bunların yanında Teknofest’in misyonuna uygun 

olarak aracımızda yerliliğe önem verdik ve aracımızın gövdesini, kontrol kartını ve 

iticilerinin yerli olması için çaba sarf etmeyi düşünüyoruz. 
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4.1 Sistem Tasarımı   

 

Aşağıda sistemin en temel haline yer verilmiştir. Şekil 1’deki grafikte yer alan kontrol 

kartı takımımız tarafından üretilecek olup “3.3.1 Elektronik Tasarım Süreci” bölümünde 

detaylı şekilde açıklanmıştır. 

 

            

 

 

 Şekil 1: Sistem genel bakış 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Tasarımın oluşmasındaki ilk aşama, daha önce Ön Tasarım Raporunda hazırlamış 

olduğumuz kısmen daha az detaylı olan tasarımımızın eksiklerini test edip geliştirmeye 

çalışarak başladı.  

İlk olarak gördüğümüz en büyük eksiklik gripper oldu. Bunun üzerine gripper için 

geliştirmelere başladık. Herhangi bir yerden alıntılama yapmadan tamamen sualtı aracının bu 

görevlerine hizmet etmesi amacıyla sıfırdan bir gripper tasarlamaya karar verdik. İşlevsel bir 

gripper olması ve çeşitli şekillerde objeleri rahat tutabilmesi için 4 adet kolu olacak şekilde 

tasarlandı. Bu sayede taşımamız gereken her şekilden objeyi maksimum kavrama gücü 

sağlayarak tutabilmiş olacağız. Sonsuz vida kullanılarak gripper kollarının açılıp kapanma 

işlevleri gerçekleştirilmektedir. Bu oluşturduğumuz mekanik çözüm bizi ekstra motor gibi 

elektronik sorumluluktan kurtararak hem ucuza mal olacak hem de güçlü bir kavrayış 

yakalamamızı sağlayacak (Tasarım 1, Tasarım 2) 

       Tasarım 1: Gripper 1       Tasarım 2: Gripper 2 

Ön Tasarım Raporu üzerine yaptığımız diğer bir geliştirme aracın boyutları oldu. Bu 

yarışma bir hız yarışması, biz de olabilecek en kıvrak ve hızlı bir şekilde görevleri 

tamamlayacak olan aracı yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden zaten küçük olan araç boyutumuzu 

sınırlarımızı zorlayarak ve akıllı bir elektronik planlaması yaparak hem en hem de boy olarak 

daha da küçülttük. Bu sayede su altında manevra kabiliyeti çok yüksek bir araç ortaya çıkarmış 

olacağız (Tasarım 3, Tasarım 4).  

 

Tasarım 3: Çapraz Görünüş         Tasarım 4: Üstten Görünüş 
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Şase olarak önceki yaptığımız tasarıma benzer bir çizgide ilerledik. Elips ve kenarları 

yuvarlatılmış bir şase tasarladık. 2 adet motor yukarı ve aşağı manevrayı sağlayacak biçimde 

yerleştirildi. Köşelerine koyduğumuz 4 adet 45 derecelik motor ileri – geri, sağ – sol ve kendi 

ekseninde dönüş manevralarını gerçekleştirecek.  

Aracımızın bu halini akış testine soktuk. Sonuç istediğimizin altında kaldı. Aracımızın 

ilerlerken, test sonucuna göre sağa veya sola yalpalayarak hareket edeceğini öngördük. Bu 

sorunu çözmek için araştırmalar yaptık. Köpekbalıklarından ve çeşitli sualtı araç 

tasarımlarından edindiğimiz bilgiler neticesinde, aracın üstüne “Shark Finn” yani “Köpekbalığı 

Yüzgeci” ekledik (Tasarım 5). 

    Tasarım 5: Shark Finn 

Özetle hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek, istenilen parçaları daha kuvvetli 

kavrayabilmesi açısından işlevsel bir gripper tasarlayarak final tasarımını gerçekleştirdik.  

Tasarım 6: Final Tasarımı 
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4.2.2 Malzemeler   

        Tablo 1: Malzemeler 

Fırçasız (Brushless) DC Motor 

Aracımızın hareketini sağlamak için elimizde 2 seçenek vardı. Bunlardan biri 

sintine pompası (bilge pump) diğeri ise fırçasız DC motordu. Aynı boyutlarda daha 

güçlü olması sebebiyle fırçasız DC motoru tercih ettik. Aracımızın iticilerine 

takacağımız bu motorlar ile aracımızın hareket etmesini sağlayacağız. Aracımızın 

boyutlarına, pervanesinin büyüklüğüne ve aracımızın güç kaynağına göre motor 

seçimimizi kararlaştırdık. Uygun fiyatı ve ihtiyacımıza uygun özelliklere sahip olması 

sebebiyle Racerstar BR2212 1000KV motorları kullanmaya karar verdik. (Şekil 2) 

         Şekil 2: Fırçasız motor 
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Elektronik Hız Kontrolcüsü (ESC) 

Fırçasız motorlarımızın hızını ve yönünü kontrol etmek için elektronik hız 

kontrolcülerine kısaca ESC’lere ihtiyaç duyuyoruz. Piyasada bulunan ESC’lerin 

neredeyse tamamı tek yönlü olarak çalışıyor ancak yazılımsal olarak yapacağımız 

değişikliklerle kullanacağımız ESC’leri aracımıza uygun hale getireceğiz. ESC seçimini 

yaparken aracımızın bir motorunun akım ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek, 

verimliliği yüksek olan bu sayede ortama çok fazla ısı vermeyen, küçük boyutuyla 

aracımızda yer kaplamayacak ve yazılımsal olarak değişiklik yapmamıza imkân 

verebilecek bir ESC seçmeye gayret gösterdik. Bunun Emax Bullet 30A Blheli-S 

ESC’yi kullanmaya karar verdik. (Şekil 3) 

     Şekil 3: Elektronik hız kontrolcüsü (ESC) 

 

Kontrol Kartı 

“3.3.1 Elektronik Ön Tasarım Süreci” bölümünde detaylı şekilde açıklanacak 

olan kontrol kartı takımımız tarafından ürettirilecektir. Gerekli tüm sensörleri içinde 

bulunduran kontrol kartının baskı devresi üretim yapan firmalarca ürettirilecektir. (Şekil 

4) 

           Şekil 4: Kontrol kartı 
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Kamera 

Analog 2 adet kamera kullanılacaktır. “Elektronik Ön Tasarım Süreci” 

bölümünde detaylı olarak anlatılacağı şekilde kontrol kartı tarafından yer üstü kontrol 

istasyonuna video aktarımını sağlayacaktır. Yarışmadaki göreve uygun olarak farklı 

açılarda görüntü almak için 2 adet seçilmiştir. Aracın boyutu ve görüntü ihtiyaçlarına 

göre en uygun kameralardan biri olan CADDX Turbo S1’i kullanmaya karar verdik. 

(Şekil 5) 

Şekil 5: Kamera 

 

 

 

 

Güç Kablosu 

Robota sağlanan enerjinin iletilmesi için kullanılacak olan kablodur. Aracımıza 

gerekli akımı iletebilmesi için 14 AWG kalınlığında seçilmiştir. Uzunluğu ise 

şartnameye uygun olarak 25m olarak seçilmiştir. (Şekil 6) 

                 Şekil 6: Güç kablosu 
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DC Güç Kaynağı 

Şartnamede belirtildiği üzere takımlara 220VAC gerilim sağlanacaktır. 

Aracımıza uygun DC gerilimini sağlamak için 220V’da çalışan 12V 25A sabit akım 

verebilen bir güç kaynağı seçtik. (Şekil 7) 

 

Şekil 7: DC güç kaynağı 

 

 

Ethernet Kablosu 

Aracımızın yer istasyonu ile iletişimi sağlamak adına uzun mesafelerde kayıpsız 

aktarım yapabildiği için Ethernet kablosu kullanmaya karar verdik. Şartnameye uygun 

olarak 25m uzunluğunda bir Cat5e kablo seçtik. (Şekil 8) 

 

 

    Şekil 8: Ethernet kablosu 
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Epoxy Reçine 

Suya karşı oldukça tepkisiz ve güçlü bir yapıştırıcı olan epoxy reçine motorların 

suya dayanıklı hale getirilmesinde ve aracın bazı parçalarının yapıştırılmasında 

kullanılacaktır. (Şekil 9) 

Şekil 9: Epoxy Reçine 

 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri   

Takım olarak amacımız endüstriyel bir tasarım anlayışıyla ortaya genel görevleri 

tamamen yerine getirecek bir ürün ortaya koymak. Bu uğurda tasarım ve üretimde 

verilen görevi yerine getirme başarısı, sorun çıktığında kolay müdahale edilebilirlik, 

kararlılık ve sağlamlık gibi belirli hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için 

aracın çok daha fazlasını kendimiz tasarlayıp, üretip denememiz gerektiğini biliyoruz. 

Bu yüzden aracımızın şasesi, şase parçaları ve belki de en önemli parçası olan iticileri 

3D yazıcı ile üreteceğiz. Ürettiğimiz iticilerin motorları takımımız tarafından epoxy 

reçine yardımıyla su geçirmez hale g etirilecek ve iticilere montajlanacak.  

3D yazıcı ile ürettiğimiz Şasenin parçaları, şasenin su geçirmezlik testleri, 

toplam ağırlık ve yoğunluk testlerini de takımımız yapacak. Elektronik kartı da daha 

küçük boyutta ve özgün olması için kendimiz tasarlayıp bastıracağız. Bu sayede 

tamamen amacımıza hizmet edebilecek ve hedeflerimiz doğrultusunda tasarlanmış 

kartımızı kullanabileceğiz. Elektronik kartının ve parçalarının koyulacağı su geçirmez 

parça ise pleksi kullanılarak üretilecektir. Kabloların birleştirilmesi için lehimleme 

metodunu kullanacağız. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Tablo 2’de final tasarımımızın boyutları verilmiştir. Ön Tasarım Raporundaki 

tasarımımıza göre mümkün olduğunca boy kısaltılmış olup maksimum manevra kabiliyetine 

ulaşmak hedeflenmiştir. Bu hedef için elektronik planlaması yeniden yapılmış olup mümkün 

olduğunca küçük bir yere sığdırılmıştır. Son tasarım boyutlarına göre mümkün olduğunca 

küçük bir araç üretilecektir. 

 

 

 

  

 

          Tablo 2: Final Tasarım Fiziksel Özellikleri 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 
Şekil 10: Elektronik ön tasarımı 

 

 

 

Şekil 10’da belirtildiği gibi robotun ana kontrolü takımımız tarafından 

üretilecek özel kontrol kartı tarafından sağlanacaktır. Bu sayede hem alandan tasarruf 

edeceğiz hem de gereksiz kablo karmaşasını ortadan kaldırmış olacağız. 
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Kontrol kartımız STM32F405RG 32 bit Arm Cortex işlemci tarafından kontrol 

edilecektir. Son yıllarda RC araçlarda oldukça sık kullanılan bu işlemciyi, yüksek 

performansı, uygun fiyatı ve internet üzerinde kaynak çeşitliliğinin çok olmasından 

dolayı tercih ettik. Yer istasyonuyla iletişimi bir Ethernet kablosu üzerinden yapmayı 

planladık. Kontrol kartımızda yer alan ENC28J60 Ethernet kontrolcüsü sayesinde yer 

istasyonuna gerekli sensör verilerini yollayabiliyoruz. Ayrıca yer istasyonumuzdan 

aracımızı kontrol etmek için kullandığımız kumandanın verilerini aracımıza 

iletebiliyoruz. Bilindiği üzere Ethernet kablosu üzerinde 4 çift birbirine sarılı (twisted 

pair) kablo bulunuyor. Bu ethernet kontrolcüsü ethernet kablosunun 2 çift birbirine sarılı 

kablosunu kullanıyor ve geriye 2 çift kablo kalmış oluyor. Video iletiminde video 

sıkıştırma gibi sebeplerle oluşan gecikmeler büyük sıkıntı yaratmaktadır. Biz de bunun 

için gecikmesiz video aktarımını kalan 2 kablo çifti üzerinden sıkıştırma olmaksızın 

yapacağız ancak video sinyali direkt olarak Ethernet kablosu üzerinden aktarılamıyor. 

Dengesiz(unbalanced) bir sinyal olan video sinyalinin dengeli(balanced) bir sinyale 

dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için piyasada “video balun” adı altında satılan hazır 

kartlar bulunuyor. Ancak biz takım olarak tek parça bir devre kartı üretmek istediğimiz 

için bu devreyi kontrol kartımıza dahili olarak eklemeye gerek verdik. Bu dönüşüm için 

Texas Instruments tarafından üretilen LM6733 işlemsel kuvvetlendiriciyi (Operational 

Amplifier) kullanacağız. Ayrıca kontrol kartımızda MPU600 jiroskop ve kontrol 

kartının dışında bulunması gereken basınç ve nem sensörü için de uygun girişler yer 

almaktadır. Kontrol kartımızı Kicad programı üzerinden tasarladık ve aşağıdaki resimde 

prototip render fotoğrafı yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11: Kontrol kartı render görüntüsü 
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4.3.2.Algoritma Tasarım Süreci  

 

Aracın kontrolünde kullanılacak algoritma aşağıdaki şemada açıklanmıştır. 

Özetlemek gerekirse aracın X ve Y eksenindeki hareketi basit bir şekilde kumandadan 

alınan verilerin motorlara uygun çıkış değerlerine dönüştürülmesiyle sağlanacaktır. Z 

ekseni yani aşağı, yukarı hareketinde ve yüksekliğini korumasında PID algoritması 

kullanılacaktır. PID algoritmasını kısaca özetlemek gerekirse, PID algoritması 

Proportional Integral Derivative yani Oransal Integral Türevsel olarak bir çeşit geri 

besleme denetleyicisi yöntemidir. PID denetleyici hedeflenen değer ve alınan değeri 

karşılaştırarak bir hata değeri oluşturur ve bu hatayı sıfıra indirmeye çalışır. Aşağıdaki 

Şekil 12’de bu algoritmanın genel özeti yer almaktadır. 

 

 

 

Şekil 12: Aracın kontrol algoritması 
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4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci 

     Bizler robotu olabildiğince görevlere uygun, kolay kontrol edilebilir ve verilen görevi yerine 

en iyi şekilde getirebilmesini istiyoruz. Bu da özellikle yazılımın özgün, araca uygun ve 

kullanışlı olmasından geçiyor. Bu özgünlüğü sağlayabilmemizin en önemli noktalarından biri 

de özgün ve kendimize ait bir yazılım. Bu yazılımı istediğimiz şekilde ve en uygun biçimde 

uygulayabilmek için ise kendi devre kartımızı tasarlamamız gerekiyordu. Biz de tasarladık. Bu 

doğrultuda devre kartına uygun bir işlemci seçmemiz gerekiyordu. Aracımızın verdiğimiz 

komutları istediğimiz zamanda, istediğimiz gibi yerine getirebilmesi belirli bir işlem gücüne 

ihtiyaç duyuyorduk. Biz de bu amaçla bu işlem gücünü karşılayabilecek olan 

STM32F405RG’yi aracımızın işlemcisi olarak seçtik. 

      Vereceğimiz komutları istediğimiz gibi uygulaması açısından en uygun geliştirme aracı 

olan Keil Geliştirme Araçları’nı kullanacağız. Keil Geliştirme Araçları üzerinden takımımızın 

yazılım ekibine en uygun olan C programlama dili ile programlayacağız. “3.3.2. Algoritma Ön 

Tasarım Süreci” bölümünde anlattığımız algoritmayı da burada hayata geçireceğiz. 

      İhtiyacımız olan ethernet modülü için “SPI Ethernet Library” kütüphanesini kullanacağız. 

Motor hız kontrolü için en uygun PWM çıkışları yine bizim ve tasarımımız için en uygun olan 

Keil Geliştirme Araçları üzerinden dahili kütüphaneler ile sağlayacağız. 

     Jiroskop sensörü için de yine Keil Geliştirme Araçları üzerinde yer alan SPI iletişim 

fonksiyonları kullanılacak. Sensörlerden gelen verileri direkt kullanmamız sağlıklı olmayacağı 

için bu verileri filtreleyerek daha doğru ve stabil sonuçlar elde edeceğiz. 
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4.4. Dış Arayüzler 

Kontrol sisteminin dış arayüzü C# programlama dili ile Visual Studio ortamında 

tasarlanmıştır. Dış arayüzümüzün grafik arayüz kısmını tasarlarken sadece önemli verileri 

seçmeye özen gösterdik. Böylece aracımızdan alınacak veri paketinin boyutunu küçültmüş 

olduk ve arayüz ekranında daha az verinin yer almasını sağladık. Arayüz ekranında yer alacak 

verilerin az olması sayesinde de grafik arayüzümüzü daha sade bir hale gelmiş oldu. Böylece 

aracımızı sürecek pilotun verilerle dikkatinin dağılmamasına, daha konforlu bir sürüş 

yaşamasını sağlamış olduk. Dış arayüzümüz ile aracımız arasındaki iletişim Ethernet üzerinden 

sağlanacaktır. Bu amaçla arayüzümüzde C# içinde yer alan “Sockets” kütüphanesini 

kullanacağız.  

Aracımızdan alacağımız veriler toplam 15 byte uzunluğundadır. Bu veriler 1 byte 

uzunluğunda “uint8” formatında batarya voltajı, 4 byte uzunluğunda “float” formatında 

jiroskopun “X” ekseni, 4 byte uzunluğunda “float” formatında jiroskopun “Y” ekseni, 4 byte 

uzunluğunda “float” formatında jiroskopun “Z” ekseni ve 2 byte uzunluğunda “uint16” 

formatında derinlik sensöründen gelen derinlik verileridir. 

Aracımıza göndereceğimiz veriler ise toplam 9 byte uzunluğundadır. Bu veriler 2 byte 

uzunluğunda “uint8” formatında kumandanın 1. kanal değeri, 2 byte uzunluğunda “uint8” 

formatında kumandanın 2. kanal değeri, 2 byte uzunluğunda “uint8” formatında kumandanın 

3. kanal değeri, 2 byte uzunluğunda “uint8” formatında kumandanın 4. kanal değeri ve 1 byte 

uzunluğunda “bool” formatında kumandanın güvenlik çubuğu değeri verileridir. 

Elimizdeki veri paketinin küçük olmasından dolayı çok düşük bant genişliği olan 

ağlarda bile kesintisiz iletişim yapma şansımız bulunmaktadır. Aracımızda kullanacağımız 

sisteme baktığımızda ise dakikada binlerce kez düşük gecikmeli veri alışverişi yapma şansımız 

bulunmaktadır. 

Aracımıza kontrol etmek için kullanacağımız kumanda ise kontrol bilgisayarına USB 

üzerinden bağlanacaktır. USB üzerinden alınan veriler “SharpDX” kütüphanesi yardımıyla 

kontrol istasyonuna ulaşacaktır. 

Kontrol istasyonumuzun bir fotoğrafı pilotumuzun sürüş hakimiyeti kazanmak için 

kullandığı simülasyon görüntüsüyle birlikte Şekil 13’te verilmiştir. 
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Şekil 13: Simülasyon üzerinde kullanım arayüzü 

 

 

 

• 1 numaralı gösterge aracımızın önünün hangi yöne kaç derece dönmüş olduğunun 

bilgisini bize ulaştırıyor.  

• 2 numaralı gösterge gyrodan aldığı eksen eğikliği bilgisini gösteriyor.  

• 3 numaralı gösterge kontrol istasyonundan manuel olarak video görüntüsü 

kaydetmemizi sağlıyor. 

• 4 numaralı gösterge araçtan aldığımız görüntünün anlık ve manuel olarak 

fotoğraflanmasını sağlıyor. 

• 5 numaralı gösterge aracımızın o anki konumda bulunduğu derinlik bilgisini bize 

ulaştırıyor. 

• 6 numaralı obje görevimizde içinden geçmemiz gereken halkaları temsil ediyor.  

• 7 numaralı obje sualtı aracımızın temsili bir simülasyonu  

• 8 numaralı gösterge araca giden gerilim ve akım bilgisini yer üstü kontrol istasyonuna 

ulaştırıyor.  

• 9 numaralı gösterge aracımızın şarjının doluluk oranını ifade ediyor.  
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5. Güvenlik 

Bu bölümde robotun deneme ve yarışma aşamasında almayı planladığımız güvenlik 

önlemleri yer almaktadır. 

5.1. Üretim Aşamasındaki Güvenlik 

• Araçta bulunan motorlar suya karşı dayanıklıdır. 

• Elektronik aksamda kullandığımız kablolar suya karşı dayanıklı hale getirilmiştir. 

• Robotun elektronik kısmı su sızdırmaz olacaktır ve sızdırmazlık sürekli olarak 

denetlenecektir. Sorun teşkil eden bir durum veya sızdırma algılandığında araç 

kontrol bilgisayarına sinyaller yollayacak ve kendini otomatik olarak su yüzeyine 

çıkartacaktır.  

• Araç üzerinde ayrıca bir acil durum butonu bulunmaktadır. Herhangi bir sorunda 

manuel olarak da kapatılabilecektir. 

• Araçtaki keskin yüzey ve köşeler güvenli hale getirilecektir. 

 

5.2. Sürüş Aşamasındaki Güvenlik 

• Sürüş yapacağımız havuzda herhangi bir elektriksel sorun yaşamamak için havuz 

kontrol edilecektir. 

• Sürüşten önce aşağıda da belirttiğimiz güvenlik kontrol listesi uygulanacaktır. 

• Sürüş yapılacak havuzda kimse bulunmamalıdır. 

• Aracı süren kişinin dikkatinin dağılmamasına özen gösterilecektir 

 

 

 



 
 

25 

5.3. Güvenlik Kontrol Listesi 
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6. Test 

30/4 takımı olarak covid-19 salgınından her takım olduğu gibi biz de olumsuz 

etkilendik. Daha Ön Tasarım Raporunu hazırlarken planlarımız arasında sualtı aracının 

topolojik analizini yapmak, bu analizler doğrusunda en sağlam ve göreve uygun şaseyi elde 

etmek vardı. Covid-19 salgını, sokağa çıkma kısıtlaması da buna eklenince yarışma 

hazırlıklarımız ve hedeflerimizin daha az etkilenmesi adına analiz ve testlere daha fazla 

zaman ayırdık. Bu doğrultuda ilk önce kendi tasarladığımız gövdenin topolojik ve sağlamlık 

testini yaptık. Aldığımız sonuçlar doğrultusunda şaseyi biraz kısalttık. Tüm şaseyi 3D yazıcıdan 

çıkartacağımızdan bizim için 2. önemli karar hangi hammaddeyi kullanacağımızdı. Biz de ilk 

önce topoloji testlerini ABS, PLA ve PET-G hammaddeleri üzerinden yaptık. İstediğimiz gibi 

sonuçlar elde edemeyince 3D yazıcıdan belirli uzunluklarda kalıp hammaddeler çıkarıp 

bunlara çeşitli kuvvetler uygulayıp kırılma, mukavemetlerini anlayabilmek için bükülme, suya 

girince nasıl tepki vereceklerini anlamak için yüzdürme, sudaki mukavemetlerini anlamak için 

suda hızlı yüzdürme testleri yaptık. Yaptığımız testlerin sonucuna, kolay basılabilirliği ve 

işlenebilirliği de eklenince tercihimizi PLA hammaddesinden kullanma kararı aldık.  

 

Bir sualtı aracının belki de en pahalı kısmı iticileri. Biz hem takım masraflarını 

minimuma indirmek hem de yerliliğimizi ve özgünlüğümüzü arttırmak için iticileri kendimiz 

üreteceğiz. Bu yüzden bizim için bir diğer en büyük kısım itici hammaddesi ve pervane 

hammaddesi. 3D yazıcıda üreteceğimiz hammadde maksimum itiş gücünü sağlamalı. Bu 

durumda en başta yine 3D yazıcıdan ABS, PLA ve PET-G deneme pervaneleri bastık. Aynı 

hacimde ABS daha hafif olduğu için daha verimli bir sonuç elde ettik. Fakat 3D yazıcıdan 

çıkan malzemeler katman yüksekliği yüzünden yani pürüzleri yüzünden hala hazır pervaneler 

gibi sonuçlar vermiyordu. Biz de ABS hammaddeli pervaneyi Aseton buharı yöntemiyle 

pürüzsüzleştirdik. Bunun sonucunda istediğimiz itiş gücüne ulaşabildik.  

 

Ardından 3 boyutlu tasarımımıza bizim için en önemli test ve analizini yaptık. Biz bu 

kısma “Yüzdürmeden Yüzme Testi” diyoruz. Bu test 3 kısımdan oluşuyor. 1. Kısım analiz. 

Analiz kısmında robotun CAD dosyası üzerinden rüzgâr tribünü animasyonuna soktuk. 

Animasyonda robot suyun içinde ya da bir sualtı aracı için suya benzer bir ortam olan havada 

ileriye, geriye, sağa, sola, yukarıya ve aşağıya giderken nasıl tepki verecek, en hassas kısımları 

nereleri olacak, nereleri zorlanacak, nereleri en fazla tepki gösterecek gibi soruların 

cevaplarını bulduk. Bu doğrultuda tasarımlarımızı değiştirip iyileştirdik ve optimum tasarımı 

elde etmek için çalıştık.  
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2. Aşama Simülasyon. Yarışma süresince belki de en büyük zaman boşluğumuz ve 

öngöremediğimiz şey aracın kontrolüne nasıl alışacağımız. Ne kadar iyi robot yaparsak, 

kontrolü ne kadar kolaylaştırırsak kolaylaştıralım bu robotu kontrol edemiyorsak bu robot bir 

işe yaramaz. Herkesin hızlı bir arabası olabilir ama herkes bu arabayı bir yarışçı gibi 

kullanamaz. Biz de şimdiden yarışa katıldık ve antrenmanlarımıza başladık. Simülasyon 

aşamasında henüz yapmadığımız ama büyük oranda tasarımı hazır olan robotu fizik kuralları 

çerçevesinde 3 boyutlu havuz ortamında engeller ve görevler varken kontrol ettirip 

yüzdürdük. Aracı sürecek olan pilotumuz şimdiden kontrol denemelerine başladı ve aracı 

sürmeyi büyük oranda öğrendi.  

 

3. Aşama Son Düzenleme. Bu son aşamada araç pilotunun kontrol ve testlerinde 

yaşadığı sıkıntılar doğrultusunda tasarım ve kontrol yazılımında yeniden iyileştirilmelere 

gittik. Böylece aracın yapıldıktan sonra çıkabilecek sorunlarıyla şimdiden yüzleşip onarabildik. 

Daha aracın hiçbir parçasını 3D yazıcıdan çıkartmadan, monte etmeden ve suya hiç 

sokmadan bilgisayar ortamında simülasyon yardımı ile yüzdürüp, testlerimizi yaptık. Salgın 

bitip normalleşme süreci başladığı anda minimum aksama ile sualtı aracımızı yapıp 

yüzdürmeye hazırız. 

Video 1’de aracın akış testi, Video 2 hız testi, Şekil 14 ve Şekil 15 basınç testleri,  

 

   Video 1: Aracın akış test videosu             Video 2: Hız testi 

 

 

https://www.youtube.com/embed/WetegKzHGXM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2wc91wW2t7E?feature=oembed
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     Şekil 14: Basınç Testi 1  

 

 

          Şekil 15: Basınç Testi 2  
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7. Tecrübe 

 

 Yaşadığımız covid-19 salgını sebebiyle yaptığımız testlerden edindiğimiz bilgiler 

ışığında, geçmiş yarışmalardan kazandığımız tecrübelerle oluşabileceğini öngördüğümüz 

çeşitli senaryolar hazırladık. Aynı zamanda en az hasarla atlatmak ve panik yapmamak için 

senaryoların yaşanması durumunda neler yapılması gerektiğini planladık. Belirlediğimiz tüm 

senaryolarda olduğu gibi yaşanabilecek hatalar açık uçludur. Önlemler de o an yaşanan 

hasarın büyüklüğüne ve bize yaşattığı kayıplara göre değişecektir. Ama genel olarak belli bir 

plan oluşturmak hasarları minimuma indirmek için lehimize olacaktır.   

 

 1. Aracın İticilerinin Hasar Alması 

 Aracımızın iticilerinin; çarpma, düşürme gibi çeşitli sebeplerden hasar alması 

durumunda yapacaklarımızın senaryosunu içermektedir. 

 Bu gibi bir durumla karşılaştığımızda öncelikle yapacağımız iticileri robottan sökmek 

olacaktır.  Kolay sökülebilir şekilde tasarlandığından kısa sürede söküp hasar tespiti rahatlıkla 

yapılabilecektir. Hasar tespiti yapıldıktan sonra alınan hasara göre eğer gerekliyse parça 

değiştirme (ürettiğimiz yedek iticiler takılarak zaman kaybetmeden test aşaması devam 

edecektir), o kadar büyük bir hasar yoksa fiziki müdahalede bulunarak düzeltme veya 

gözlemlenen herhangi bir ciddi hasar yoksa (boyası soyulması veya küçük çizikler gibi) 

tekrardan yerine takma metotlarını izleyeceğiz.  

 

 

 2. Aracın Sızdırmazlık Testlerinde Su Alması 

 Aracın su alması; sürüş esnasında çarpmaya bağlı olarak yaşanabileceği gibi aynı 

zamanda su alabilecek boşlukların bulunması gibi çeşitli senaryoları içermektedir. 

 Aracımız suya indirilmeden önce yeterince denenip sızdırılmazlığından emin 

olunacaktır (5.3. Güvenlik Kontrol Listesi). Lakin böyle bir durumla karşılaştığımızda 

hazırlıklı olmamız gerekir. Bu aşamada yapılması gerekenler basit olmasına karşın en 

önemlisi dikkatli olmak ve panik yapmamaktır. Öncelikle yapılması gereken araca giden gücü 

kesmektir. Bu sayede elektronik mümkün olduğunca korunacak, elektrik çarpmaları 

önlenecektir. Güç kesildiğinden emin olunduktan sonra araç sudan dikkatli bir şekilde 

çıkarılacaktır. Ardından aracın içi açılıp hasar analizi yapılmalıdır. Buna bağlı olarak hasar 

gören parçalar değiştirilmek için aracın iç aksamı hazırlanacaktır. Bu sırada tekrar aynı 

sorunla karşılaşmamak için sızdırmanın sebebi tespit edilip önüne geçilecektir. Aracın 

elektronik aksamı çıkartılıp, güç verilmemiş haldeyken suya daldırılıp çıkan kabarcıklara göre 

boşluklar tespit edilip giderilir.  
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3. Yazılım Denenirken Aracın İstenilen Harici Hareketler Gerçekleştirmesi 

 Çalıştırdığımız kodun aracı beklenilen hareketlerinden farklı şekilde hareket ettirmesi 

ve buna bağlı oluşabilecek hasarları içeren senaryodur.  

 Yazılımımız çeşitli hatalardan kaynaklı olarak aracın testlerinde istediğimizden farklı 

şekilde komutlar verebilir ve bu da araç üzerinde tahribatlara sebep olabilir. Bu tahribatlar 

kısmı çok açık uçludur. Aracın kendini çarpmasından kabloya dolanmasına kadar her şeyi 

içerebilmektedir. Bu aşamada yapılacak olan gücü hemen kesip aracın su yüzeyine 

çıkarılmasıdır. 5.3. Güvenlik Kontrol neticesinde maddi hasar almadan gücü kesmek en 

mantıklısıdır. Ardından araç su üstüne çıkarıldıktan sonra hasar analizi yapılıp ihtiyaç varsa 

parçalar değiştirilebilir. İhtiyaç yoksa da gerekli düzenlemeler yapılıp aracımız teste hazır 

hale getirilebilir. Diğer denemelere başlamadan kodumuz üzerinde hata tespiti yapılıp tekrar 

başka bir hataya sebebiyet vermemek için oluşturduğumuz simülasyon ortamında denenebilir. 

 

 4. Derinlik Koruma Testleri Yapılırken Aracın Havuzun Dibine Çarpması 

 Derinlik koruma testleri esnasında oluşabilecek hasarlara yer verilmiştir.  

 Derinlik koruma testleri, yapılan bir hata durumunda aracın hasar almasına sebebiyet 

verebilmektedir. Önceki senaryolarda da değindiğimiz gibi yapılacaklar hasarın büyüklüğüne 

bağlı olmakla beraber yaşanabilecek tahribatlar da açık uçludur. Yapılması gereken de 

öncelikle gücü kesmektir. Ardından araç su yüzeyine çıkartılıp oluşan hasar analiz edilecektir. 

Hasar analizi neticesinde, tahribatın büyüklüğüne göre yapacağımız onarım değişecektir. Ciddi 

hasarların oluşmasında aracın kırılmış parçasının değiştirilebileceği gibi, boyasının kalkması 

gibi durumlarda da ona göre onarım yapılacaktır.  
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8. Zaman Bütçe Malzeme Planlaması 

 

8.1. Zaman Planlaması 
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- Gri renkli satırlar bitirilmiş işleri, mavi renkli satırlar ise bitirilmesi planlanan işleri 

belirtmektedir. 

- Kırmızı işaretli sütunlar rapor son teslim tarihlerini belirtmektedir. 
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8.2. Bütçe Planlaması  

Planlamamız mümkün olduğunca malzemeleri takımımızın üretmesi üzerine 

kurulmuştur. Tablo 3’te ortalama piyasa fiyatları yazılı olup fiyatlar değişebilmektedir.  

 

       Tablo 3: Bütçe Planlaması 
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8.3. Risk Planlaması 

 

Oluşturduğumuz risk planı operasyonel düzeyde olup ağırlıklı olarak aktif çalışma 

sırasında olaşabilecek aksamaları ve gecikmeleri hedef almaktadır. Takımımız üniversite 

sınavına hazırlanan öğrencilerden oluştuğu için mevcut risk planımız da bu duruma 

yönelmiştir. Diğer bir üzerinde durulan konu da test aşamasında karşılaşabileceğimiz parça ve 

sızdırmaya bağlı bozulmalardır. Riskler eski deneyim ve gözlemlerimize dayanarak 

belirlenmiş olup ürettiğimiz çözümler de yedek planlar üzerine dayandırılmıştır. 

  

8.3.1. Olası Risk Tablosu 

Tablo 4: Risk Tablosu 
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8.3.2. Risk Yönetim Stratejileri 

• İkinci Plan Çalışmaları: Oluşturduğumuz şema üzerinde yazılı olmayan çalışma 

zamanlarını içeren bir plandır. Net bir tarih içermeyen bu plan, risk meydana geldiği 

zaman takım üyelerinin programına uyacak şekilde düzenlenir. Uygun olan üyelerin, 

işinde aksama yaşayan kişilerin eksiklerini büyük ölçüde gidermesi amaçlanır. Bu 

şekilde planda oluşmuş aksama giderilir. 
 

 

• Gece Çalışmaları: Bu strateji, “İkinci Plan Çalışmaları” yeterli gelmediği zaman 

uygulanır. Geri kaldığımız durumlar belirlenir ve eksik olduğumuz konuda çalışma 

yapan kişiye projenin bir parçası teslim edilir. Sorumlu kişinin aktif çalışma 

zamanında programda belirtilen işi yapması beklenir. Geceleri de eksik işi 

tamamlaması beklenir. Bu şekilde gecikmelerin önüne etkili bir şekilde geçilir.  
 

 

• Kritik Toplantı: Takım olarak en kuvvetli bulduğumuz strateji olan “Kritik Toplantı 

Sistemi” geceleri yoğun mesai ve planlama gerektiren bir sistemdir. Oluşan her 

sıkıntının ve durumun tartışabildiği bu strateji, yaşadığımız sorunlara karşı alacağımız 

önlemlerin takımca beyin fırtınası yaparak online toplantılarla belirlenmesidir. Ayrıca 

planlamaların düzenlendiği, diğer stratejik planların gerçekleştirilmesinin sağlandığı 

önemli kararların alındığı toplantılardır.  

 

• Ekip Çalışması: Seyrek uygulanması düşünülen bu strateji, istenilen zamandan hızlı 

bitmiş işlerde görev yapan kişilerin, ilerlemesi yavaş olan ekibe yardım etmesidir. 

Gerektiği zaman oldukça etkili olan bu strateji, planlı ilerlemenin sağlam olmasını 

amaçlar. 

 

• Maddi Zarar Planı: Oluşabilecek parça arızalarında, elektronik veya mekanik anlamda 

maddi yükümlülük gerektiren sorunlarda kullanacağımız stratejidir. Sahip olduğumuz 

desteğin üstünde bir harcama gerektiği zaman, çeşitli sponsorluk görüşmelerine gidilip 

maddi açığın kapatılması amaçlanmaktadır. 
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9. Özgünlük 

 

 

• Bizler uzun süredir çeşitli yarışmalara katılan bu yarışmalarda başarılar elde etmeye 

çalışan bir takım olarak biliyoruz ki başarı elde etmenin, bir ürün ortaya koymanın en 

can alıcı noktalarından biri aklımızdaki projeyle elimizdeki paranın uyuşması. Bu 

projede de hazır parçaların fiyatlarının çok uçuk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 

parçaların çok büyük kısmını, yurt dışından hazır almak yerine daha önceki 

yarışmalarda yaptığımız gibi ve iyi de bir sonuç elde etmek için kendimiz yapacağız. 

Hem bütçemizi rahatlatacağını biliyor hem de daha iyisini hedefleyip, daha iyisini 

yapabileceğimize inanıyoruz. Böylece hedefimizdeki projeye daha özgün, daha milli 

ve yerli oluyor. Bu sebeple motorların maliyet açısından daha uygun fiyata ve daha iyi 

hale gelmesi için motorlara su geçirmezlik özelliği takımımız tarafından 

kazandırılacaktır. 

 

 

• Tasarımda amacımız daha minimalist, kullanımı kolay ve endüstriyel tasarım 

anlayışına uyan bir sualtı aracı elde etmek. Bu doğrultuda iticilerin tek parça olması 

için ESC'leri motorlara gömeceğiz. 

 

 

• Tasarımdaki bir diğer anlayışımız sualtı aracının herhangi bir sorun karşısında kolay 

tamir edilebilirliği. Hepimiz biliyoruz ki bir tasarımın ya da bir aracın sağlamlığı veya 

kararlılığındaki en önemli etmenlerden biri de sorunlarının kolay çözülebilir olması. 

Bu gayede tüm motorlarımızı modüler olarak tasarlayıp üreteceğiz. Bu sayede 

herhangi bir sorun yaşandığında hem sorunu olabildiğince basite indirgemiş olacağız 

hem de sorunu anlama ve müdahale süremiz oldukça kısalacak. 

 

 

• Planımızdaki projenin gerçekleşmesi için en önemli konulardan biri de ortaya 

koyduğumuz fiziksel ürünle bu ürünün yazlımının uyumu. Bu doğrultuda hem aracın 

hem de yerüstü istasyonunun yazılımını en uygun şekilde kendimiz yazıyoruz. 

Böylece görev odaklı başarı oranını ve kararlılığını arttırmayı hedefliyoruz. Günümüz 

covid-19 olayları sebebiyle karantina uygulamasını avantaja çevirerek şimdiden 

yazılımımızın testlerini yapıyor ve fiziksel olarak robotu yapmaya başladığımızda 

oluşacak hataları minimalize ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 

 

• Yarışma şartnamesini okuyunca küçük robotların daha yüksek puanla 

değerlendirildiğini gördük. Amacımız en iyi sonucu elde etmek olduğu için aracı ilk 

tasarımımıza göre daha da küçültmemiz gerekiyordu. Fakat bu sefer de aracın içine 

girecek elektronik devre kartları bize engel oluyordu. Biz de elimizden daha iyisinin 

gelebileceğini ispatlamak için aracın devre kartını kendimiz tasarlayıp üretmeye karar 

verdik. Bu sayede hem aracımızın boyutu minimum olup yüksek bir puan alacağız 

hem de sıfırdan kendi devre kartımızı tasarlayıp ve üretip hedeflediğimiz; ortaya 

endüstriyel bir ürün koyma yolunda büyük bir adım atmış olacağız. 

 

 

 

• Nasıl bir araç yapacağımız düşünürken aklımızdaki yegâne şey tasarımın da bize ait 

olmasıydı. Bu doğrultuda minimalizm, verilen işi yerine getirme başarısı, kararlılık ve 

herhangi bir sorun çıktığında kolay müdahale edilebilirlik gibi farklı anlayışlar 

benimsemeye çalıştık. Bunlarla birlikte boyut konusunda sınırlamalarımızı da kendi 

elektronik kartımızı üreterek aşacağımızdan bu tasarım anlayışlarını sualtı aracımıza 

aktarmamız kolaylaştı. Bu doğrultuda kendi çizdiğimiz ve tasarladığımız araca bunları 

kolaylıkla aktarabildik. 

 

 

• Belirlediğimiz ve belirli endüstriyel standartlar doğrultusunda oluşturduğumuz tasarım 

konusundaki en büyük problemlerden biri nasıl üretileceğiydi. Bizler de maliyeti 

düşürme, sualtı aracımızın millilik oranın arttırmak ve projemizi bir üst seviyeye 

çıkarmak için tasarımımızın tüm plastik parçalarını 3D yazıcı ile üretmeye karar 

verdik. Bu doğrultuda tasarımımız daha emin adımlarla çizebilir ve hayata geçmesini 

kolaylaştırılabilir hale geldi.  

 

 

 

• Birçok ulusal ve uluslararası görev yarışmalarında gördüğümüz ve tecrübe ettiğimiz 

en önemli şeylerden biri de “Gripper”. Ne kadar basit ve sıradan bir şeymiş gibi 

gözükse de bu görev aracı çoğu zaman robotu daha kullanışlı hale getiriyor, hatta kimi 

zaman ise tüm yarışmayı kazandırabiliyor. Bu durumun farkında olduğumuz için hem 

sualtı robotumuzu bir üst seviyeye çıkarmak hem de görev yapma kolaylığımızı, 

becerimizi ve başarı oranını arttırmak için gripperı satın almak yerine kendimiz 

tasarlamaya karar verdik. Böylece istediğimiz başarıyı daha kolay ve daha hatasız elde 

edebileceğiz. 
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