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SEMBOL VE KISALTMALAR  

A: Amper  

AFL: Adana Fen Lisesi  

ESC: Elektronik Hız Kontrolcüsü 

M: Metre  

Mm: Milimetre 

P:Paralel  

S:Seri  

V: Voltaj  

W: Watt  

FPS: Saniye Başına Düşen Kare Sayısı 

3B: 3 Boyutlu  

ABS: Akrilonitril Bütadien  

ATM: Atmosfer Basıncı 

BLDC: Fırçasız DC (Brushless Dc Motor)  

CNC: Bilgisayar Numerik Kontrol (Computer Numerical Control)   

NTC: Sıcaklıkla Direnci Azalan Termistör (Negative Temp. Coefficient)  

ROV: Uzaktan Kumandalı Araç (Remotely Operated Vehicle)  
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1.RAPOR ÖZETİ; 

Bu rapor Adana Fen Lisesi Alesta takımı tarafından hazırlanmıştır.  

Bu Ön Tasarım Raporu Teknofest 2020 İnsansız Su Altı Sistemleri yarışması için 

Alesta takımı tarafından hazırlanmıştır. Raporda takım bilgisi, üye bilgileri, aracın üç boyutlu 

modelleme programı üzerinden hazırlanmış prototipi, aracın fiziksel özellikleri, üretim 

yöntemleri, alt elektronik sistemi, güvenlik, zaman, bütçe, risk planlaması, aracın üretiminde 

ve kullanımında bulunacak/bulunan malzemeler, aracın özgünlüğü ve referans bilgileri 

anlatılmaktadır. Proje, araştırma geliştirme, savunma sanayi, çevre temizliği vb. alanlarda 

hizmet vermeyi amaçlamaktadır. 

Aracın hareketi 4 motorla sağlanmaktadır. Bu motorlar hem dikey eksende (Batırma-

Çıkarma) hem yatay eksende (İleri-Geri) hareketi sağlamaktadır. Her motor bir servo motor 

yardımı ile 90 dereceye kadar döndürülebilir olacaktır. Verilen görevleri başarmak adına 

araçta bir adet robotik kol bulunmaktadır. Görüntü aktarımı ise araç içinde bulunan kamera ile 

sağlanmaktadır.  

 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri : 

İlbey Fatih ŞAHİN Öğrenci –Adana Fen Lisesi-9. Sınıf 

Hamit Eren AVGIN Öğrenci –Adana Fen Lisesi-9. Sınıf 

Gökay Emin SARIKAYA Öğrenci –Adana Fen Lisesi-9. Sınıf 

Avni Efe GÖKÇE Öğrenci –Adana Fen Lisesi-9. Sınıf 

Musa TOPÇUBAŞI Öğrenci –Adana Fen Lisesi-9. Sınıf 

Vedat SABANCIOĞULLARINDAN Danışman Öğretmen- Adana Fen Lisesi-İng. 

Öğrt. 

 

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Adı-Soyadı Takımdaki Görevi 

Vedat SABANCIOĞULLARINDAN Takım Danışmanı 

Hamit Eren AVGIN Yazılım-Kodlama 

İlbey Fatih ŞAHİN Tasarım ve Arayüz Tasarımı  

Takım Kaptanı 

Avni Efe GÖKÇE Halkla İlişkiler- Operatör 

Gökay Emin SARIKAYA Araştırma-Geliştirme-Mali İşler 

Musa TOPÇUBAŞI Yazılım ve Kodlama  

Elektronik 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

       

Projemize başladığımızdan bu yana araç tasarımı, aracın tutarlılığı, kullanılan   

malzemelerin kalitesi ve en önemlisi de bizim bu alandaki bilgilerimiz çok gelişti. Yüz 

yüze görüşemesek bile düzenli olarak yaptığımız toplantılarla aracın tasarımını birçok 

kez değiştirdik ve geliştirdik 

Görevlerin tamamını başarıyla tamamlayacak bir araç geliştirmek için ön tasarım 

raporunda belirtilen aracın üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Aracı üretirken 

edinilecek deneyimin en üst düzeyde tutulması hedeflenerek, çeşitli donanım ve yazılım 

geliştirmeleri hazırlanmıştır. Daha önceki taslakta 4 adet iticiden oluşan araç. Yine 4 

motor kullanılarak tasarlanmıştır. Ancak iki farkı vardır. Bunlardan biri motorların yerleri 

değişmesi; diğeri ise motorlar hem yatay hem de dikey eksende hareket edecek şekilde 90 

dereceye kadar döndürülebilir olacak. Detayları raporun mekanik taarımı sürecinde 

bulabilirsiniz. 

Yeni katılan bir üye olmuştur. Ekip üyeleri her açıdan denenmiş ve yalnız kendini 

takım ruhuna dahil edebilen kişiler ekip bünyesinde devam etmektedir.   

Tutucu kol tasarımında servo motor kullanılması kararlaştırılmıştır.  

Aracın elektronik sistemi ve tasarımı hem Creatiny takımının paylaştığı 

simülasyonda hem de MATLab de simüle edilmiştir. Aynı zamanda bir mimar ve elektrik 

elektronik mühendisine gösterilmiş ve fikirleri sorulmuştur. 
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4. ARAÇ TASARIMI  

4.1 Sistem Tasarımı  

      Araçta oluşabilecek acil durumlara karşı önlem olarak Su Üstü Kontrol Merkezi’ne bir 

adet Acil Durum Butonu koyduk. Ancak acil durum butonunun yeterli olmadığını düşünerek 

alanda bize verilen gücü istediğimiz şekilde kullanmamızı sağlayan led trafosu ile aracın 

sistemleri arasına bir adet sigorta yerleştirdik. Böylece bizim fark etmeyeceğimiz kısa devre, 

kaçak vb. olayların bizi etkilemesini engellemiş olduk. Aracımızdaki sistemlere komutlar 

göndererek aracı kontrol etmemizi, motorlarımızı gerekli açılarda çevirerek istediğimiz 

hareketleri yapmamızı ve motorların hızlarını ayarlamamızı sağlaması için; aracımızda adeta 

bir beyin işlevi görecek olan Arduino Uno Mega kullanacağız. Arduino’ya bağlayacağımız 

çeşitli sensörler ile aracın kontrolünü daha düzgün ve kendimizden emin hale getirmeyi 

amaçlıyoruz. Aracımızda iki adet sensör kullanacağız: Jiroskop ve Basınç sensörleri. Jiroskop 

sensörünü aracın sağ-sol ve ön-arka dengesinin bozulup bozulmadığını anlık olarak görerek 

hareketlerimizi daha ölçülü yapmamızı sağlamak için koyduk. Basınç sensörünü ise 

Arduino’dan yazdığımız bir takım kod sayesinde derinlik ölçer olarak kullanacağız. Böylece 

operatörümüz aracı sürerken kameranın gönderdiği görüntüleri görmekle kalmayacak, eğim 

ve derinlik verilerini de alarak daha sağlıklı bir sürüş yapabilecektir. Aracımızda bir adet 

kamera kullanmayı planlamıştık ancak eğer kameramız bozulursa eleneceğimizi öğrenince bir 

adet de yedek kamera almaya karar verdik. Kameramızı doğrudan Su Üstü Kontrol 

Merkezi’ndeki monitöre bağladık. Aracımızın kontrolünü sağlamak için kullanacağımız 

kumandayı kendimiz oluşturmamızın daha iyi olacağını düşündük ve buna karar verdik. 

Aracın güdüm algoritmasını ise kendimiz oluştaracağız. Su Üstü Kontrol Merkezi’nde 

bulunan kumandamız aracın içindeki Arduino’ya monitör aracılığıyla, Arduino ise aracın 

motorlarını döndürme ve Robotik kolumuzu hareket ettirme görevlerini yapan servolara bağlı 

olacak. Kumandaya verdiğimiz komutlara göre Arduino servolara gerekli yönlendirmeleri 

yaparak aracımızın kontrolünü sağlayacaktır. Aracın genel Sistem Tasarımı aşağıdaki 

görselde verilmiştir. 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

Aracın mekanik tasarımı ile ilgili birçok istişareler, simülasyonlar ve hesaplamalar 

yapılmış olup son olarak en uygun tasarımda karar kılınmıştır. Yapılan tasarımlar avantaj ve 

dezavantajlarına değinilerek raporun tecrübe bölümünde verilmiştir. 

Aracımızda 4 adet motor bulunmaktadır. Hareketi sağlayan 4 motor hem dikey hem de 

yatay eksende hareketi sağlayacak şekilde döndürülecektir. Motor olarak Derin Gezen sitesinden 

tedarik edeceğimiz su geçirmez motorları kullanmayı planlıyoruz. Sigma profilleri ile bir şasi 

yapıp bu şasiye tüm motorları şasiye şasiyi de araca monte etmeyi düşünüyoruz. Ana gövde çapı 

büyük bir akrilik boru kullanırken etrafına 4 adet küçük çaplı pvc borular ile simetrik bir tasarım 

elde edip dengeyi en üst seviyede tutmayı planlıyoruz. Küçük çaplı boruların aracın altında 

bulunan ikisine endüstriyel kurşun; üstteki ikisine ise hava doldurarak hem yoğunluğu 1’e 

sabitlemeyi hem de dengeyi en üst seviyede tutmayı planlıyoruz. Ana malzeme olarak akrilik 

boru kullanmamızın nedeni maliyetin olabildiğince düşük, üretimin de bir o kadar kolay olmasını 

sağlamaktır.  

 

 

 

 

 

 

Aracın tüm çizimleri ölçüleri ve kilometre taşları aşağıda verilmiştir.  

 

 

 Resim (Aracın tasarımına karar veriliyor. İlgili seçenekler) 
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 Resim (Aracın dışı için bir kafes yapılması düşünülmüştü ancak daha sonra 

motorların konumu ve su direnci göz önünde bulundurularak bu tasarımdan vazgeçildi ve 

geliştirdik.)  

 

 

 

 

 

Resim (Aracın gövdesi ile motorları birleştirildi.) 
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 Resim (Robotik kol tasarımları yapılıyor.) 

 

 

 

 

 

 Resim (Aracın nihai tasarımı çiziliyor.) 
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 Resim (Aracın yoğunluğunu dengelemek için içi hava ve endüstriyel kurşun 

ile doldurulacak borulara karar veriliyor ve yerleştiriliyor.)  

 

 

 

 

 Resim (Araca motorları sabitlemek için sigma profilden bir şasi yapıldı) 
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 Resim (Aracın açılabilir olası için tarafımızca üretilecek olan vidalı ve çift 

contalı kapak)  

 

 

Aracın Mekanik Tasarım Fotoğrafları: 
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Aracın motorları servo motor yardımı ile 90 dereceye kadar döndürülebilir. 

 

Aracın motorları 90 derece döndürülmüş ve araç dikey eksende hareket edecek hale 

getirilmiştir. Aynı zamanda aracın arkasında görüldüğü gibi bir kapak yapılacaktır. Bu 

kapak çift contalı ve vidalıdır. 
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Aracın önüne çift cam ile kapak yapılacaktır. 
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Aracın motorları dikey eksende haraketi sağlayacak pozisyona getirilmiştir. 

 

 

 

Aracın IP 68 su geçirmez konnektör girişleri yukarıda verilmiştir. 
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Yandan görünümü. (Yatay eksende hareket edebilecek durumdayken.) 

 

4.2.2. Malzemeler:  

o 1 adet led trafosu 80TL 

o 6 adet su geçirmez motor (1 tanesi yedek) 1800TL 

o 5 adet Skywalker 30A Esc (1 adedi yedek) 625TL 

o 5 adet Emax Es3005de su geçirmez servo motor 750TL 

o 1 adet Arduino Mega 2560 (klon) 80TL 

o 30 metre elektrik kablosu 50TL 

o 30 metre Cat6 ethernet kablosu 75TL 

o 1 metre sigma profil 25TL 

o 7 adet 6 pin IP68 16mm su geçirmez konnektör 154TL  

o 1Adet Sparmax Mini Hava Tahliye Valfi 60TL  

o 2 adet Microsoft marka Webcam (1 tanesi yedek) 600TL  

o 1 adet bombeli akrilik boru kapağı (Dome end cap)  39USD 

o 1 adet akrilik boru 200TL  

o 1 adet Mpu 6050 jiroskop sensörü 10TL 

o 1 Adet MPX10DP Basınç Sensörü 45TL 

o 2 adet Pla filament  

o Sarf malzemeleri 250TL 

o 1 Adet Pertinaks 3TL  

o 3 Adet Potansiyometre 10TL 

o 2 Adet Switch 40TL 

o 11 Adet buton 10TL  

o Jumper Kablo 5TL 

 

 

 

 

 

MOTOR; 

  Aracımızda suyu kirletmediği için fırçasız motor kullanmaya karar vermiştik. Biraz 

daha araştırınca fırçasız motorların suda tam verimli çalışmadığını, kolay bir şekilde 

bozulduğunu fark ettik. Bunun yanında sudan tam izole olmaması da bizi başka ürünlere 
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bakmaya yönlendirdi. Yurtdışında satılan güzel motorlar bulduk ama gerçekten pahalı ve de 

yurt dışından geleceği için ne zaman geleceği belli değildi. Biz de yurtiçinde olan ürünlere 

baktık. Karşımıza Degz firmasının 350kv su geçirmez motorları çıktı. Hem fırçasız motorlara 

göre sudan daha iyi izole olmuş ve de daha uzun süre kullanım vaat ediyor hem de yurt 

dışındaki ürünlerden daha ucuz ve hızlı bir şekilde elimize ulaşacak. Bundan dolayı da Degz 

firmasının su geçirmez motorlarından aracımızda 4 adet kullanmaya karar verdik.  

 

ESC; 

  Motorlarımızın hızını ayarlamak için Esc'ler kullanacağız. Bu konuda fazla bilgi sahibi 

olmadığımız için araştırmaya başladık. Esc'de aradığımız ilk özellik motorlarımıza uygun 

olmasıydı. Öncelikle bu özelliği karşılayan ürünleri ayırdık. Ondan sonra bu işte iyi olan 

firmaları araştırdık. Araştırmamız sonucunda karşımıza birkaç firma çıktı. Bu firmalar 

arasından gerek maliyet gerekse kullanıcı yorumlarını tek tek inceleyerek Skaywalker 30A 

Esc'lerden aracımızda 4 adet kullanmaya karar verdik. 

 

Pervane ve Nozullar; 

 Araçta kullanılan İticileri meydana getiren plastikler 3 boyutlu yazıcı filamentinden 

üretilmiştir. PLA filament kullanılmıştır çünkü alternatifi olan ABS plastik türevleri suya 

karşı üst düzey bir dayanıklılık sağlamamaktadır.  



18 
 

 

Anakart; 

  Aracımızın bütün yazılımsal işlevleri için Arduino Mega 2560 (klon) kullanmayı 

düşünüyoruz. Arduino Mega 2560 (klon) seçmemizin temel sebebi aracımızda ihtiyacımız 

olan bütün işlevleri karşılayabilmesidir. Bunun yanında kolay bulunabilirliği ve uygun 

maliyetli olması da bizim için birer avantaj. 

 
   

Servo Motor; 

Aracımızdaki motorları döndürmek ve de manipülatör kolu yapmak için servo motor 

kullanmayı düşündük. Normal servo motorları internette gördüğümüz bir yöntemle şu 

geçirmez yapmayı düşündük. Fakat bu yöntemi biraz daha araştırınca böyle yapıldığı takdirde 

motorun çok ısındığını ve performansının büyük bir ölçüde düştüğünü gördük. Tabi bir de 

düzgün yapılmazsa yağ damlatma riski var. Bu sebeplerden ötürü servo motorları su geçirmez 

alacağız. Aldığımız servolarla hem aracımızın motorlarını döndüreceğiz,bu sayede dört 

motorun dördünü de aynı anda aynı amaçla kullanabileceğiz böylelikle motor başına düşen iş 

yükünü azaltacağız, hem de 3 boyutlu yazıcıdan çıkarttığımız parçaları da kullanarak bir 

manipülatör kol yapacağız. Servo motoru seçerken bizim için önemli 3 etken vardı. Bunlar: 

 

➢ -Su geçirmez olması 

➢ -Motoru ve itici plastikleri/Manipülatör kolu ve de kola takılacak olan ağırlığı 

kaldırabilecek güçte olması. 

➢ -Malzeme kalitesi, maliyet ve ürünün bulunabilirliği  

Bizim istediğimiz bu üç özelliği karşılayan servo motorları bir liste haline 

getirdik ve gerek malzeme kalitesi gerekse maliyeti açısından diğerlerinden 

daha iyi olan Emax marka Es3005de model su geçirmez servo motorları 

kullanmaya karar verdik. 
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  Led Trafosu; 

  Aracımızın ihtiyacı olan gücü led trafosu ile sağlayacağız. Led trafosu diğer ürünlere 

göre daha ucuz ve kolay bulunabilir bir ürün olduğu için led trafosu kullanacağız. 

 
 

 

İletişim Kabloları; 

  Aracımızı Arduino üzerinden kontrol etmek ve de operatöre kameradan gelecek olan 

görüntüyü aktarmak için Cat6 kablo kullanacağız. Böylelikle aracımızdan normal şartlar 

altında çıkması gerekenden daha az kablo çıkaracak ve de bunu yaparken maliyeti düşürmüş 

olacağız. 
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Gövde Malzemesi 

  Aracımızın iskeletini akrilik borudan yapacağız. Akrilik boru uygun maliyetinin 

yanında hafif ve dayanıklı bir yapıya sahip. Bu etkenlerden dolayı akrilik boru kullanacağız. 

 
 

 Kamera 

  Aracımızda kamera olarak Microsoft marka WebCam kullanacağız. Aracımızda 

kullanmak üzere webcam ile IP kamera arasında kaldık. Aynı fiyattaki iki ürünü 

karşılaştırdığımız zaman IP kameranın webcam’e göre çok daha ucuz olması bizi IP kamera 

almaya yönlendirmişti. Ancak minimalist bir tasarıma sahip olması ve fps(saniye başına 

düşen kare sayısı) değerinin yüksek olması nedeniyle WebCam kullanacağız.   

Sensörler 

  Aracımızda jiroskop ve basınç sensörü kullanacağız.  

Jiroskop sensörünü aracın 6 eksendeki eğimini ölçmek ve su içindeki objeleri daha 

rahat toplamak için kullanacağız. 

 Arduino’dan yazdığımız bir takım kod sayesinde basınç sensörünü derinlik ölçer olarak 

kullanacağız. Böylece operatörümüz aracı sürerken kameranın gönderdiği görüntüleri görmekle 

kalmayacak, aynı zamanda derinlik verilerini de alarak daha sağlıklı bir sürüş yapabilecektir. 
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 Yapacağımız sistemin çok basit bir görünümü. Bir serum hortumu ve şırınga ile 

bunu yapabiliriz. Serum hortumunun bir ucunu şırıngaya geçirdikten sonra diğer ucunu aracın 

dışına çıkartacağız ve şırınganın içine su girmesine izin vererek bir derinlik sensörü 

oluşturacağız.  

4.2.3 Üretim Yöntemleri  

Aracın gövdesinde akrilik boru kullanılmıştır ve bu akrilik boru 15 mm çap, 30 cm 

uzunluğunda ve 5mm et kalınlığındadır. Aracımızda kullandığımız akrilik borunun her iki 

tarafını kendi çapımızla su geçirmez ve basınca dayanıklı hale getireceğiz.  

Denge için konulmuş boruları boru kelepçesi yardımıyla gövdeye simetrik olarak 

yerleştireceğiz ve motorları da gövdeye sabitlerken sigma profilden şasi yapacağız.  

Motorları mevcut durumdan yeterli imkanımız olmadığından dolayı direkt su geçirmez 

iticileri ve servoları olarak satın alacağız.350 kv su geçirmez motor kullanıyoruz ve her bir 

motoru hem dikey hem yatay eksende çalışacak şekilde servo motorlar ile döndüreceğiz.  

Manüpilatör kolu kumanda edecektik fakat servo motor için bulduğumuz çözüm uzun 

süre çalışmadığı için su geçirmez servo motor alacağız. Robotik kolu kendimiz yapacağız.  

Kullanacağımız motorlara en uygun ve verimli pervaneyi araştırıp bularak aracımızda 

kullanacağız. Aynı zamanda pervanenin su içindeki canlılara zarar vermemesi için etrafına 

nozul(çeper) hazırladık. Pervane ve nozulları kendi 3D yazıcımızdan %100 dolulukta 

yazdıracağız.3D yazıcıdan çıkan baskıların içine su alıp aracın dengesinin bozma ihtimalini en 

aza indirmek için 0.2 mm de %100 doluluktaki baskılar aldık. Aracın test bölümünde bu baskı 

tipinin detaylı testi ve sonuçlarına yer verilmiştir. 

İnternet kablosunun içinde 8 hat vardır ve biz bunlardan dördünü aracın kontrolü için 

kaln dördünü de kamera için kullanıyoruz. Tüm kabloları yalıtacağız ve bunun için su geçirmez 

konnektör kullanacağız.  
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Havuz içinde ışığın kırılıp görüntüyü bozması ve operatörün mesafeyi algılayamamasına 

neden olmaması için ROV’A su altı ışığı takacağız. Su altı ışıklarının ortam koşullarına göre de 

açılıp kapatabilme özelliği eklenecektir. 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

Araç dış iskeleti 300mm metre uzunluğunda 350mm genişliğinde olmasını planlıyoruz. 

Araç kütlesi tahminen 4-5 kg ve tamamen su geçirmezdir. 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

      4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

  Şekil-1 de devreyi kurduğumuz programda ESC(Electronic Speed 

Controller) bulunmadığı için transistör ile voltajı yükselterek kendimiz basit bir 

motor sürücü yapmış olduk(Tabiki yarışmada ESC kullanacağız ). Şekil-2 deki 

potansiyometre ile motorun gücünü ayarlayacağız ve de motoru fazla zorlamamak 

için yazılımsal bir kontrol mekanizmasıyla maximum güç %70 civarında kalacak. 

(Şekil-5) Servo motorların yönünü ise yine potansiyometre (Şekil-3) yardımıyla 

ayarlayacağız. Bu sayede araç pilotu daha fazla manevra kabiliyeti kazanacak ve 

araç kullanımı kolaylaşacak. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Aracın kontrol algoritması basit şekilde aşağıda gösterilmiştir: 

 

   

 

 Eğer aracın algoritmasını görmekte sıkıntı yaşıyorsanız;  

https://drive.google.com/file/d/1yfAj31yyvaATD4gCjRXTnuIeKAkXg6Yj/view 

adresinden dosyasına ulaşabilir ve “Draw.io” sitesinden görüntüleyebilirsiniz. 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci  

https://drive.google.com/file/d/1yfAj31yyvaATD4gCjRXTnuIeKAkXg6Yj/view
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Aracımızda Arduino kullanılmaktadır. Yazılım dili olarak C++ ve Java 

kullanılmaktadır. Aracın hareket kabiliyetini artırmak adına motorların normalde çalıştığının 

aksi yönünde çalışmasını sağlamak için fazladan bir yazılım gerekmektedir. Bu yazılımı da 

kendimiz C ve C++ dillerini kullanarak yazacağız. 

4.4.  Dış Arayüzler  

      Aracımızda dahilî batarya olmadığından, güç kablosundan kaynaklanabilecek olan kısa 

devre riskine karşın aracımızda sigorta bulunmaktadır. Aracımızda 4 adet DEGZ firmasına ait 

350kv motor kullanılmaktadır. Aracımızda bulunan su geçirmez servolar ile araçta bulunan 

motorları belirli açıda çevirerek motorları istediğimiz zaman itici, istediğimiz zaman batırıcı 

olarak kullanmayı planlamaktayız. Aracımızdaki motorların hızını Emax marka 30A 

Elektronik Hız Kontrolcüsü kullanarak ayarlayacağız. 

       Aracımızı yönlendirmek için kendimiz kumanda oluşturacağız. Aracımızın 

kontrol/güdüm-navigasyon işlerini Arduino kullanarak yazacağız. Güdüm algoritmasını C# 

kullanarak yazacağız. Aracımızın ön kısmında bulunan kameradan aldığımız verileri Ethernet 

kablosu ile ekrana ileteceğiz. Aracımızın ana gövdesini bulunabilirliği yüksek ve maliyeti 

düşük olan akrilik borudan yapacağız. Montaj ve temizlik gibi görevleri tamamlayabilmemizi 

sağlayacak olan Robotik kolumuzu ise kendimiz 3D yazıcıdan bastıracağız. Bu sayede 

aracımızın yerliliğini de arttırmış olacağız. Aracımıza en uygun olacak robotik kolu bulmak 

için çeşitli modelleri araştırdık. En uygun olarak bulduğumuz robotik kol modellerinden 

bazıları aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

      Yukarıdaki şekilde görünen robotik kol ilk başlarda bize çok uygun gelmişti. Ancak daha 

sonra ürünü derinlemesine inceleyip aramızda tartışınca bu kolun bizim tamamlamak 

istediğimiz görevlere uygun olmadığına karar verdik. Çünkü bu kolun uç yapısı montaj ve 

temizlik görevlerini tamamlamaya uygun değildi. Ayrıca bu kolu bastırmak istediğimizde çok 

fazla filament kullanmamız gerekiyordu. Bu yüzden bu kolu kullanmaktan vazgeçtik. 
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      Daha sonra aracımıza en uygun kolu ararken karşılaştığımız, yukarıda görünen kol 

üzerinde yoğunlaştık. İyice araştırdık ve aracımızın görevlerini uygulaması için bir sorun 

teşkil etmediğine karar verdik. Raporumuzu da buna göre yazıyorduk ancak bu robotik kolun 

aracımız için fazla küçük olduğunu fark ettik. Aslında küçük olması çok büyük bir sorun 

değildi fakat bu robotik kolun ucunun objeleri kavramaya uygun olmadığını da fark edince bu 

robotik kolu kullanmaktan da vazgeçtik. 

 

 

 

      En son olarak da bu robotik kolu bulduk ve önceki seçenekleriyle karşılaştırdık. Bu kolun 

uç yapısı nesneleri kavramaya daha elverişliydi. Ayrıca kıskaç kısmındaki tırtıklar da nesneyi 

kavramayı kolaylaştırıyordu. Robotik kolun uzunluğunun değiştirilebilir olması da bizi bu 
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kolu kullanmaya iten şeylerden biriydi. Bu kolun basılmasında diğerlerine göre daha az 

filament kullanacak olmamız ise bu kolu kullanmakta kararımızı kesin kılan şey oldu. 

Aracımızı yönlendirmek için kullanacağımız kumandamızı kendimiz oluşturacağız. 

Kumandamızın güdüm algoritmasını ise Arduino üzerinden C++ ve C# kullanarak yazacağız. 

Oluşturacağımız kumandanın temel yapısı ve kablo bağlantıları şu şekildedir:  

 

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi switchler, potansiyometreler ve butonlar 

kullanarak oluşturduğumuz kumandamız Arduinoya bağlanarak yazılımı sayesinde 

çalışmaktadır.     Aracımızın genel tasarımı ise başladığımız günden bugüne kadar çeşitli 

haller aldı. Hâlâ da gelişmeye devam etmekte. Aşağıdaki resimde aracınızın ilk 

tasarımlarından biri gösterilmiştir.  
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Yukarıdaki resimde görünen aracımız görevleri tamamlarken sepetin iplerine veya 

halkalara takılmasın diye aracımızın etrafına bir çerçeve yapmayı planlamıştık. Daha sonra ise 

su direnci ve araç dengesini düşünerek bu fıkırdak vazgeçtik. 
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5. GÜVENLİK 

➢ Şartnamede belirlenen tüm başlıklar detaylı olarak incelenerek tüm güvenlik 

şartları aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleştirilmiştir. 

➢ Araç üzerindeki şase şartnamede belirtildiği üzere keskin kenar 

bulundurmaması amacı ile törpülenmiştir. Aynı şekilde iticilerin canlılara zarar 

vermemesi için çevresi nozul(çeper) ile kapatılmıştır.  

➢ Güç devresinde bir sigorta ve acil durdurma butonu bulunmaktadır. Bu sayede 

ROV tehlike anında güvenli bir şekilde durdurulabilir.  

➢ Cihazda herhangi bir hidrolik sistem bulunmadığı için yüksek basınç ve kirlilik 

riski bulunmamaktadır.  

➢ Aracın arka kapağı, kablolar ve vidalar gevşek bırakılmayacak. Birkaç kez 

kontrol edilecek.  

➢ Kabloları sudan izole edeceğiz. Böylelikle herhangi bir elektrik kaçağı 

olmayacak.  

➢ Motorlarımızı seçerken sudan izole motorlar seçeceğiz. Böylelikle motorlar 

elektrik kaçaklarına karşı risk bulunduracaktır.  

➢ Eğer araç çok fazla akım çekmek isterse su üstü kontrol masasında 

bulundurduğumuz sigorta devreye girerek elektrik akımını kesecek. Kablolar 

yarışma öncesinde deforme olmuş bir kısımları var mı diye kontrol edilecek.  

➢ Aracımızdaki elektronik cihazların olduğu kısım tamamen su geçirmez olacak. 

Su geçirmezliği test etmek için akrilik tüp içi boş bir şekilde test edilecek. 

Böylelikle hiç bir cihaz bozulmayacak. Kullanacağımız tüp yarışma alanında 

bizden istenen en yüksek basınca dayanıklı olacak. Tüpün içine girecek olan 

kabloların araca girişinde su geçirmemesi için su geçirmez konnektör 

kullanılacak. Servo motorlarımızı alırken su geçirmez olarak alacağız. 

 

 

6. TEST  

➢ Aracın pervaneleri ve pervaneler etrafındaki çeperleri 3D yazıcıdan PLA 

plastik kullanılarak yazdırılmıştır. Bu işlem gerçekleştirilmeden önce 

50*50*50mm ölçülerdeki 5mm et kalınlığındaki bir küp 48 saatlik bir basınç 

testine maruz bırakılmıştır. Su geçirmezlik akrilik esaslı kaplama ile 

kaplanarak su geçirmezlik sağlanmıştır.  

➢ Pervane ve etrafındaki çeperlerin genleşme ve büzülme testidir. -18 santigrat 

derecede 24 saat bekletilen parçalar 100 santigrat derecedeki kaynar suya 

atılarak genleşme ve büzülme testi gerçekleştirilmiştir. Test sonucunda 

genleşme testinden başarı ile geçmiş fakat ısı testinden kalmıştır. Baskılar 

üzerinde çeşitli modernizasyonlar ile ısıya daha dayanıklı hale getirmek için 

çalışmalar yürütülmektedir. 

➢ Pervane ve etrafındaki çeperlerin sualtında içindeki boşluklar nedeni ile su 

alması durumunda dengenin bozulmaması parçaların içine en az miktarda su 

alması gerekmektedir. Bunun için tüm parçalar 0.2mm kalınlıkta ve %100 

dolulukta basılmaktadır. 
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➢ Aracın simülasyonları yapılmıştır ve aracın su içinde dengeli ve hızlı gittiği 

aynı zamanda tüm görevleri yerine getirebilecek olduğu gözlemlenmiştir. 

 

7. TECRÜBE 

  

İlk raporda üretilmesi planlanan cihazın üretilmesinden her 3 günde bir kez yapılan 

toplantılardaki tartışmalar sonucu vazgeçilmiştir. Özet olarak ROV’un hareket kabiliyetinin 

tüm görevler için uygun olmamasıdır. Tasarımdaki bir diğer sorun ise dikey eksende hareketi 

sağlayacak motorların ön veya arkaya doğru denge bozulduğunda istenilen yönde hareket 

etmemesidir. Yeni tasarım, eklentiler için daha uygun bir hale getirilmiştir. Görev odaklı bir 

plan gerçekleştirilmediği için, proje ortalarında hedef değişikliğine gidilmiştir. 

  

 

Ön tasarım Raporundaki tasarım; 
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İnternet üzerinden incelenerek kararlaştırılarak seçilen iticiler 3.5kg’ye kadar 

itki kuvveti uygulayabilmektedir. Ancak biz motorları korumak amacı ile tüm motor 

sistemini maksimum %70-80’lik performansta kullanacağız. Aynı zamanda iticilerin 

pervane ve dış koruyucularını sualtında daha iyi olduğu bilinen PLA plastikle 

yazacağız. Bu modellerin birer nüshası gerekli testlere tabi tutulmuş olup raporun 

“Test Planlaması” bölümünde yer verilmiştir.  

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması 

    Takımımız aşağıdaki zaman planlamasına göre hareket etmektedir. 

 

 Şubat Mart Nisan Mayıs  Haziran Temmuz Ağustos 

Toplantılar  

Yazılım Toplantıları      

Tasarım Toplantıları     

Elektronik Sistem 

Toplantıları 

     

Gövde Ölçüleri       

Malzeme Seçimi     

Yüzerlik Hesaplamaları     

Hareket Yazılımı       
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Arayüz Tasarımı      

İmalat       

Kara Testleri       

Modül Dizilimi        

Kablolama       

Sensör Testleri       

İtici Testleri       

Simülasyon Testleri      

İletişim Testleri       

Yüzme Testleri       

Yüzerlilik Videosu       

 

8.2 Risk Planlaması:  

 Biz takımca olası bütün sorunlara her daim hazırız. Biz karşılaştığımız 

aksilikler karşısında her zaman ve en hızlı şekilde sorunu gidermeye çalışırız. Takımımızın 

böyle durumlara karşı her zaman bir b planı vardır. 

 

Senaryo 1   

Bir motorumuz yarışmaya 

hazırlanırken bozularak işlevini yitirdi ve 

yedek motor sayımız yetmiyor. Ne yaparız?   

 

Öncelikle motorların zarar görmemesi 

için her türlü tedbiri almak ve dikkatli 

davranmak zorunda olduğumuzu biliriz. 

Fakat yine de çıkabilecek bir sorun için ilk 

önce elimizdeki imkânlarla motoru 

kullanılabilir hale getirmeye çalışırız. Eğer 

bunu başaramazsak yedek motorları 

kullanırız. Eğer yedek motor sayısından fazla 

motor zarar gördüyse böyle bir sorun göz 

önünde bulundurularak tasarımda böyle bir 

şey düşünülerek her bir motoru hem dikey 

hem de yatay eksende kullanılabilir hale 

getirilebilir yapıyoruz.   
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8.3.4. Senaryo 2    

Robot test edilirken zarar görmemesi 

gereken bir parça zarar gördü ve işlevsiz hale 

geldi, bu durumda ne yaparız?   

 

Tüm parçalar için bir yedek 

bulundurmaya çalışacağız. Aynı zamanda 

aracın gövdesine basıç ve sızdırmazlık 

testleri uygulanmış olacaktır. Bazı parçaları 

satın almak yerine kendimiz tasarlayarak 

yine kendimiz üreteceğiz. Bu sayede kolayca 

parçanın yenisini yazdırabilir ve gerekli 

işlemlerden geçirerek yerine takabiliriz. Eğer 

parça bizim daha önce çizip üretmediğimiz, 

satın aldığımız bir parça ise önce elimizde 

yedeği olup olmadığını kontrol ederiz ki 

böyle durumlar için her zaman yedek bir 

parça bulundurmayı tercih ederiz. En olasılık 

olarak yeni parçayı en hızlı şekilde temin 

ederiz.    

 

8.3.5. Senaryo 3    

Robot yapım aşamasında robota eksik 

parça takılması veya yanlış parça takılması 

biz bu durumda ne yapacağız?    

 

Öncelikle kontrol çizelgemizde de 

belirttiğimiz gibi yanlış parça takılmasına 

karşı bunu kontrol etme görevi vardır. 

Takımca böyle sorunun ortaya çıkma 

ihtimalini göz önünde bulundurarak 

alınabilecek tüm önlemleri almaya 

çalışıyoruz. Fakat yine de böyle bir sorunla 

karşılaşırsak temel olarak yapabileceğimiz 3 

şey bulunmaktadır. İlki, eğer parça yanlış 

takıldığı yerden sökülebiliyorsa sökmek. 

İkincisi, eğer robotu çok fazla 

etkilemeyecekse robotu yanlış takılan 

parçaya göre yeniden düzenlemek. Eğer 

parça bizim çizip ürettiğimiz veya çizip 

üretebileceğimiz bir parça ise parçayı robota 

zarar vermeyecek şekilde kırmak ve doğru 

yere yenisini takmak.   
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. Senaryo 4   

Operatörümüz yarışma günü 

rahatsızlandı onun eksikliğini nasıl 

kapatacağız?   

 

Böyle olası bir durumu önceden 

düşündüğümüz için takımımızın her bir üyesi 

robotu kullanabilme yetisine sahiptir. Aracı 

en iyi süren kişi operatör; en iyi süren ikinci 

kişi ise operatörün olmadığı zamanda aracı 

sürecek kişidir. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3Bütçe Planlaması:  

Ürün Adı  Birim Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 

 1 71 71 

 1 90 90 

  5 300 1500 
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 5 125 625 

 6 150 900 

 1 50 50 

 1 75 75 

 1 Metre 25 25 

 7 22 154 

 1 60 60 

  600 600 

Akrilik boru  1 200 200 

 1 10 10 

 2 120 240 

Sarf malzemeleri  _ 200 _ 

 1 3 3 



35 
 

 3 3,25 10 

 2 5 10 

 11 11/10TL 10 

 _ 5 5 

 

Sarf Malzemeleri  

Vida 

Krom Cıvata 

Conta  

Boru Kelepçesi 

 

Projede kullanılacak malzemelerin tahmini toplam fiyatı  4.887 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

9. ÖZGÜNLÜK  

  Aracımızın dış iskeletini akrilik borudan yapacağız. Bu kısma motor sürücülerini, 

sensörleri, kamerayı ve kontrol kartını koyacağız. Akrilik tüp hem çok ucuz hem de açık olan 

iki tarafını kendi yöntemlerimizle su geçirmez yapacağız. 

Motorlar 

  Su geçirmez motorlarımızın çeperlerini ve pervanelerini üç boyutlu yazıcıdan 

çıkartacağız. Pervaneleri tasarlarken motorlarımızdan en yüksek performansı almaya dikkat 

edeceğiz. Böylelikle motorlarımızın hem performansı yükselecek hem de hareket kabiliyetini 

arttıracağız.  

  Robotik Kol  

  Yarışmada görevleri yapabilmek için kullanacağımız manipülatör kolu kendimiz 

üreteceğiz. Bunu yapmak için servo motor ve 3 boyutlu yazıcıdan çıkartacağımız kendi 

tasarımlarımızı kullanacağız. 

 

  Aracımızdaki bütün parçaları (akrilik tüp, servo motorlar, manipülatör kol, dengeleyici 

borular, itici plastikler, motorlar, vb.) çıkartılabilir yapacağız. Böylelikle bir malzeme eğer 

bozulursa rahatlıkla diğer parçalara zarar vermeden yenisiyle değiştirip aracımızı kullanmaya 

devam edeceğiz. 

Sensörler 

  Aracımızda ısı sensörü kullanacağız. Bu sayede eğer aracımızda beklenilenin üstünde 

bir ısınma olursa motorlarımızın güç kullanımını düşürüp aracın sıcaklığını normal değerlere 

indireceğiz. Böylelikle araçta kullandığımız parçaların ısınıp bozulmalarını engelleyeceğiz. 

Aracımızda jiroskop sensörü kullanacağız. Bu sensörü aracın yatay eksende dengesini 

sağlamak ve de yönümüzü bulmak için kullanacağız.  

Arduino’dan yazdığımız bir takım kod sayesinde basınç sensörünü derinlik ölçer olarak 

kullanacağız. Böylece operatörümüz aracı sürerken kameranın gönderdiği görüntüleri görmekle 

kalmayacak, aynı zamanda derinlik verilerini de alarak daha sağlıklı bir sürüş yapabilecektir. 
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Yapacağımız sistemin çok basit bir görünümü. Bir serum hortumu ve şırınga ile bunu 

yapabiliriz. Serum hortumunun bir ucunu şırıngaya geçirdikten sonra diğer ucunu aracın dışına 

çıkartacağız ve şırınganın içine su girmesine izin vererek bir derinlik sensörü oluşturacağız.  
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Kumanda  

 

Gövde 

  Aracımızın su geçirmez tüpünü 2 bölmeli yapacağız. Böylelikle aracın içinde oluşan 

bir sıkıntı olması durumunda aracın tamamı etkilenmeyecek sadece o kısım etkilenecek 
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