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1. RAPOR ÖZETİ 

Biz Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kurulan GİTO Teknoloji 

Takımı olarak robotiğe ilgisi olan öğrenciler ile birlikte büyük bir çaba içerisinde çalışıyoruz. 

Çalışmalarımızın karşılığını görebilmek amacı ile farklı kategorilerde farklı yarışmalara 

katılıyoruz. Katıldığımız yarışmalar süresince kendimizi daha fazla geliştiriyoruz ve tecrübe 

sahibi oluyoruz. Bu yüzden GİTO Teknoloji Takımı üyesi olan üç kişilik ekip ile TEKNOFEST 

Su Altı Araçları yarışmasına katılmaya karar verdik. Bunun akabinde en hızlı ve faydalı 

ilerleme amacı ile 5.1.’de göreceğiniz gibi zaman planlaması yaptık ve buna uyduk. Verimli bir 

çalışma için 2.3.’de görebileceğiniz görev dağılımını yaptık ve Ön Tasarım Raporu’nu başarı 

ile geçtik. Kritik Tasarım Raporu’nu da geçmemiz durumunda da bu plan ile uyumlu kalacağız. 

 Sualtı aracının yapımı dört ana bileşen esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu bileşenler; 

elektronik, mekanik (tasarım), yazılım ve halkla ilişkilerdir. (Takım üyelerinin hangi alanlarda 

görev alacağı 2.3.’de belirtilmiştir.) 

 Robotumuzun hem su altında daha fazla hareket kabiliyeti elde etmesi hem de tamamen 

özgün ve yerli bir tasarım olması; aynı zamanda maliyeti az ve geliştirilebilir olması için takım 

olarak çok çalışıyor, her gün yeni ve özgün fikirler üretmeye çalışıyoruz. Bunun yanında 

robotumuzun parçalarında çoğunlukla yerli üretim kullanmayı veya kendi tasarımımız ile üç 

boyutlu yazıcıdan çıkarmayı hedefliyoruz. 

İnsansız sualtı aracına dönüş hareketi sağlayacak olan dört motor bulunacaktır, aracın 

batma işlemi için iki motor kullanacağız. Anakart olarak Pixhawk PX4; yan anakart olarak 

Raspberry Pi B+ kullanılacaktır. Arayüz olarak QGround ve buna bağlı olarak ArduSub 

yazılımını kullanmayı düşünüyoruz. Sualtında görüntü almak için aracımızın üzerine kamera 

yerleştireceğiz ve eş zamanlı olarak kontrol paneline hızlı bir görüntü aktarımı sağlamış 

olacağız. Hızlı görüntü aktarımının yardımı ile de bize verilen görevleri en doğru ve hatasız bir 

şekilde yapmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda su altı aracımızın engel geçiş görevi, sualtı 

temizlik görevi ve sualtı montaj görevini en güzel şekilde yerine getirebilmesi için boyutlarını 

3.2.4.’de belirtildiği üzere en uygun şekilde üretmeyi hedefliyoruz. 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

 Emine Sağır, Güngören İTO Kız Anadolu İHL, 10-D 

 Damla Korkmaz, Güngören İTO Kız Anadolu İHL, 10-D 

 Zehra Betül Tekin, Güngören İTO Kız Anadolu İHL, 10-C 

 2.2. Danışman 

 Hasan Dinçer Ekmekçi, Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi 

Bilgisayar Öğretmeni 
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2.3. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Şema 2.3.1.: Organizasyon Şeması 

 

 

 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Göndermiş olduğumuz Ön Tasarım Raporu değerlendirilmiş ve 100 puan üzerinde 

toplamda 76,5 puan alarak takımımız yüz takım arasından on beşinci sırada yer almaya hak 

kazanmıştır. Bunun sonrasında takım olarak geniş çaplı bir inceleme yaptık, robotumuzun artı 

eksi yönlerini karşılaştırdık ve bazı düzeltmeler ve değişiklikler yapmaya karar verdik. 

Öncelikle en çok puanımızın özgünlük bölümünden kırıldığını bildiğimiz için tasarım 

konusunda daha yerli ve özgün bir robot için çalışmalara başladık ve yeni tasarımımızı 4.1’de 

görebilirsiniz. 

Robot üzerinde yapılan bazı değişikler sonrasında kullanılan malzemelerde de 

farklılıklar olduğu için Ön Tasarım Raporu’nda belirtilen bütçede değişimler oldu, yeni bütçe 

tablosunu 7.2‘de görebilirsiniz. 

Mart aylarında başlayan salgın hastalık nedeniyle nisan, mayıs ve haziran ayının 

başlarını evlerimizde karantina altında geçirdik. Bu nedenle her takım gibi Ön Tasarım 

Raporu’nda belirtilen zaman planına uyumlu kalamadık ve 7.1’de belirtilen zaman planını 

hazırladık. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Aracın Mekanik Tasarım Süreci 

Görsel 4.1.1.1. de aracın geçirdiği farklı tasarım süreçleri gösterilmiştir. Takım 

içerisinde yapılan toplantılar sonucu bilimsel veriler ve fizik kuralları kullanılarak en 

verimli ve özgün tasarım yapılmıştır. Ayrıca aracın temasında da bir değişikliğe gidilmiştir. 

 

Görsel 4.1.1.1. Mekanik Tasarım Süreci 

 

 

 

 Yukarıdaki fotoğraflar, süreç içerisinde tasarlanan prototiplere aittir. Takım içerisinde 

yapılan beyin fırtınaları ve analizler sonucunda yukarıdaki tasarımlar elenmiştir. Sonuç 

olarak, teknik bakımdan daha yeterli uygun bir tasarım hazırlanmış ve kabul görmüştür. 
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Görsel 4.1.1.2. Kabul gören tasarımın renderine ait görüntüler 

 

Aracın geçirdiği değişmeler de göstermektedir ki, yassı tasarımdan vazgeçilip aracın 

uzunluğu arttırılmıştır. Bunun en büyük nedeni ise Ağırlık merkezi ve İngilizce terimi 

buoyancy olan kaldırma kuvvetinin merkezi arasındaki ilişkidir. 

 

Aracın su içerisinde denge konumunun stabilizasyonunu sağlamak ve yan yatmasını 

engellemek için ağırlık merkezi ve kaldırma kuvveti merkezi arasındaki mesafe en uzak 

olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Ağırlık merkezini oluşturan, su geçirmez tüp, 

motorlar, robot kol vs. aracın alt kısmında konumlandırılmıştır. Kaldırma kuvveti merkezi 

için ise fixed ballast yöntemi kullanılacaktır. Fixed ballast yöntemi, araca pozitif kaldırma 

kuvveti uygulaması için aracın üst tarafına yerleştirilen yüzdürücülerden oluşmaktadır. 

Yüzdürücüler, polietilen köpükten oluşan havuz tahtası veya makarnasının 

şekillendirilmesiyle elde edilecektir. Bu sayede ağırlık merkezi araca aşağı doğru bir kuvvet 

uygularken, kaldırma kuvveti merkezi yukarı yönde bir kuvvet uygulayacak ve birbirlerini 

nötrleyerek dengede kalmalarını sağlayacaktır. 

  

Tüm bu sistem sayesinde aracın su içinde yan yatma veya ön kaldırma gibi istenmeyen 

sorunları ortadan kaldıracaktır. Ayrıca aracı dengelemek için motorların kullanımı 

azalacağından elektrik enerjisinden de tasarruf edilecektir. 
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Görsel 4.1.1.3. Araçta kullanılan yüzdürücüler ve konumlandırılması 

 

 

 

 

Aracın boyutları mümkün olduğunca ufak tutulmuştur, böylece manevra yaparken 

ekstra çeviklik elde edilmesi, güç kullanımının azaltılması ve çember görevini 

gerçekleştirirken hata ihtimalinin en aza indirilmesi planlanmıştır. 

 

Ayrıcı aracın iskelet tasarımı, birbirine geçmeli olarak tasarlanmıştır. Bu sayede aracın 

boyutunun yetersiz gelmesi veya genişletilmesi gereken durumlarda kolayca yeniden 

modifiye edilmesi amaçlanmıştır. 

Görsel 4.1.1.4. Aracın İskeletine Ait Levhalar ve İç-İçe Geçmeli Tasarımı 

 

 

Sızdırmaz tüp tasarımı yapılırken kolay ve güveli bir şekilde açılıp kapanmasını 

sağlamaya yönelik bir tasarım yapılmıştır. Güvenlik açısından kapak kısmı birkaç 

katmandan oluşmaktadır. Ayrıca tüpün iç kısmında olası su sızdırma durumlarına karşı 

suyun direk elektronik parçalara temas etmesini engelleyecek levhalar bulunacaktır. 
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Görsel 4.1.1.5. Sızdırmaz Tüpe Ait Profilden Görüntü 

 

 

Tüpün içerisinde elektronikleri düzenli ve etkili bir şekilde organize edilmesini sağlamak 

amacıyla bir tasarım yapılmıştır. Tasarıma ait görsel aşağıda yer almaktadır. 

 

 

Görsel 4.1.1.6. Tüp İçi Organizatör 

 

 

Aracın pervane tasarımı yapılırken en az güç ile en çok iş yapacak tasarımın seçilmesine 

özen gösterilmiştir. Asıl tasarımda 3 kanallı pervane kullanılmış, motorun verimliliğini 

arttırmak ve pervaneyi dış etkenlerden korumak için pervane nozulu tasarlanmıştır. Ayrıca 

pervanenin açıkta kalan yerlerinden ufak objelerin girmesini veya takılmasını engellemek 

için takılıp çıkarılabilen bir ağ tasarımı yapılmıştır. 

 

 

Görsel 4.1.1.7. Pervaneye Ait Üstten ve Yandan Görünüm 

 



 
 

9 
 

 

 

Görsel 4.1.1.8. Pervane, Nozul ve Ağdan Oluşan Tasarım 

 

 

Pervanelerin önemli bir özelliği ise parametrik bir tasarıma sahip olmasıdır. Böylece 

bağlı olduğu değişkenlerde yapılacak oynamalar ile kısa bir zamanda modelde değişikliğe 

gidilebilir. Bu sistemin kullanılma nedeni ise birkaç farklı tasarım modelleyip araç üzerinde 

yapılacak denemeler sonucu en verimli pervanenin seçilmesinin hedeflenmesidir. 

En verimli ve uygun pervane seçiminin yapılabilmesi için pervanelere itiş gücü, basınç 

ve dayanıklılık gibi testler uygulanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4.1.1.9. Pervane Tasarımı ve Bağlı Olduğu Değişkenler 

 

 

 

Görsellerde de görüldüğü üzere rakamlarda yapılan basit bir değişiklik ile pervane 

modelinde kolayca farklı bir tasarım oluşturulabiliyor. 
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Aracın Hareketleri 

 

 Araç, omni hareketleri esas alarak 5 farklı fonksiyonda hareket edecektir. Bunlar; 

 

 Yukarı-aşağı 

 İleri-geri 

 Sağ-sol 

 Sağ dönüş – sol dönüş 

 Çapraz ileri sağ – çapraz ileri sol 

 Çapraz geri sağ – çapraz geri sol 

 

Aşağıda fotoğraf üzerinde gösterilen mavi oklar motorların dönüş yönünü, kırmızı oklar 

ise aracın gidiş yönünü göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geri  hareket 

 

Yukarı-Aşağı hareket 

 

İleri hareket 

 

Sağ hareket 

 

Sol hareket 
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4.2.2. Malzemeler 

Aracın iskeleti için karbon fiber filament, elektronik tüpü için pleksiglas, yüzdürücüler 

için polietilen köpük, manipülatör kol için ise aliminyum kullanılacaktır. Açıklamaları 

aşağıda yer almaktadır. 

 

Çapraz  İleri Sol hareket 

İleri 

Çapraz  Geri Sağ hareket 

İleri 

Çapraz  İleri Sağ hareket 

İleri 

Çapraz  Geri Sol hareket 

İleri 

Çapraz  İleri Sol hareket 

İleri 

Sağ Dönüş 

İleri 

Sol Dönüş 

İleri 
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 Karbon Fiber Filament Özellikleri 

-Yüksek yapısal dayanıklılık 

-Sağlamdır 

-Esneme yapmaz 

-Mekanik ve koruyucu parçalar için ideal 

-Suya dayanıklıdır 

 

 

 

Pleksiglas Özellikleri 

-Saydam ve ışık geçirgenliği yüksektir 

-Dayanıklı bir yapısı vardır 

-Darbelere karşı sağlamdır 

-Hafiftir 

-Kolay işlenebilir 

 

 

Polietilen Köpük Özellikleri 

-Yüksek batmazlık 

-İstenilen şekle kolayca dönüştürülebilir 

-Esnektir 

-Yeniden işlem görebilir 

-Su altında kullanıma uygun 

 

 

Alüminyum Özellikleri 

-hafif bir metaldir 

-ani darbelere karşı dayanıklıdır 

-korozyana karşı direnci yüksektir 

 

 

 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın üretiminde temel olarak 3 boyutlu yazıcı, ekstrüzyon ve lazer kesim yöntemleri 

kullanılacaktır. Ayrıca gerekli bulunduğunda delik delme ve lehimleme gibi yöntemlere de 

başvurulacaktır. 

 

ÜRETİM YÖNTEMİ MALZEME AÇIKLAMA 

3 BOYUTLU YAZICI 
İskelet, pervaneler 3B tasarlanan parçaların 

basımı 

EKSTRÜZYON 
Elektronik Tüpü Pleksiglas’ın işlenerek boru 

halini alamsı 

LAZER KESİM 
Robot Kol Alüminyum’un işlenmesi 
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LEHİMLEME 
Elektronik malzemeler, 

Kablolar 

Kabloların birbiri ile 

bağlantısı 

DELİK DELME 
İskelet, Kapak 2 parçanın vida ile birbirine 

geçirilmesi 

 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 Yükseklik: 300mm 

 Uzunluk: 400mm (Robot Kol hariç) 

 Genişlik: 400mm 

 Ağırlık: 5kg~ 

 Motor Sayısı: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarıma Ait Diğer Görseller 

 

 

400mm 

300mm 

400mm 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Aracımızın ana işemcisi olarak Pixhawk PX4 modelini kullanacağız. Pixhawk 

kullanmamızın en büyük sebebi kendi içerisinde birtakım sensörler bulundurdurması ve 

uzaktan kumanda gibi sistemler için özel geliştirilmiş açık kaynaklı donanıma sahip olmasıdır. 

 Pixhawk’ın Yer Üstü İstasyonu Bilgisayarı ile iletişiminı sağlamak için ise  Raspberry 

Pi Model B kartını  kullanacağız. Raspberry Pi kartının çok fonksiyonlu portları ve Pixhawk ile 

bağlantıyı destekliyor olması bizim için önemli bir faktör oldu. Ayrıca Raspberry Pi kartı ve 

bilgisayar bağlantısı için Ethernet portunu kullanacağız. Bu iki işlemciyi ise USB ile birbirine 

bağlayacağız. 

 Kararlaştırdığımız son tasarıma göre su altı aracımızda toplamda 6 adet su geçirmez 

motor kullanacağız. Motorların 2 tanesi batırma işlemini görürken kalan 4 tanesi yüzdürme 

amacı ile kullanılacak. Bununla birlikte motorlara uygun ESC( Electronic Speed Controller) 

kullanılacaktır. Kullandığımız su geçirmez motorları özellikle tercih etmemizin nedeni ise Türk 

girişimciler tarafından piyasaya sunulması ve tedarik işleminin kolay olması hasebiyle oldu. 

Ayrıca su geçirmez olması da bizim için önemli bir güvenlik sorununu ortadan kaldırdı. 
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 Araçtan görüntü almak için fiyat performas kalitesi açısından Raspberry Pi v2 Kamera 

kullanacağız. HD görüntü ile birlikte Raspberry Pi kartına direk bağlantısı olması, yüksek 

hassasiyetle beraber büyük veri işlemesi de bu kamerayı seçme nedenlerimiz arasındaydı. 

Aracın suda bulunan cisimleri taşıyabilmesi için tasarladığımız manipülatör kolda ana 

motorlardan farklı olarak dijital su geçirmez servo motor kullanacağız. Kumanda kontrolü için 

ise kullanacağımız yazılımla uyumlu olduğu için Playstation kumandası kullanacağız. Robota 

internet bağlantısı sağlamak için normal kablodan daha hızlı ve yüksek kapasitede olan Optik 

fiber ethernet kablosu kullanacağız. Bununla birlikte daha güvenli olduğu için kabloları 

birbirine bağlarken terminal bloğu kullanılacaktır. 

Son olarak aracın elektriğini sağlamak için batarya olarak C katsayısı yüksek Li-İon 

piller kullanılacaktır. 12V ve 22V olmak üzere iki pil denenecek. Çalışma anında performans 

çetelesi tutularak performansı iyi olan pil kullanılacaktır. 

 

Şema 4.3.1.1  Sistemin Elektronik Tasarımına Ait Şema 

 

 

 

Kullanılacak Elektronik Bileşenler ve Özellikleri 

 

 

 Pixhawk:  Sistemin anakartı olarak Pixhawk  STM32F765  Model  32  Bit  Arm®  

Cortex®-M7 işlemcisi kullanılacaktır. Bu kart 2MB flash hafıza ve 512KB RAM özeliklerine 

sahiptir. Pixhawk otonom hareket sağlamada kullanılabilecek gelişmiş bir otopilot sistemidir. 

Ayrıca insansız araçlarda standart vazgeçilmez olan sensörleri de sağlamaktadır. 
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 Raspberry  Pi  3  B : Raspberry Pi’nin en çok bilinen ve kullanılan modelidir. 2 adet 

USB portu, Ethernet girişi, 3.5 mm stereo HDMI ve kompozit video çıkışları bulunur. ARMv6 

mimarisine sahip tek çekirdek işlemciye sahiptir. 512MB RAM belleği vardır. 26-pinli GPIO 

konektörü bulunur. En popüler Raspberry Pi modelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raspberry Pi Kamera: Raspberry Pi yüksek çözünürlüklü 

kamera, fotoğraf ve HD çözünürlükte video çekiminde kullanılabilir. 

Kamera modülü üzerinde Sony tarafından üretilen yüksek hassasiyetli ve 

yüksek hızlı video desteği sunan IMX219PQ görüntü algılayıcı sensör 

bulunmaktadır. Ayrıca otomatik beyaz dengesi, pozlama telafisi kontrolü 

ve ortam ışığı algılama gibi özellikleri de bulunmaktadır. Biz de bu 

kamerayı araç su altındayken araçtan görüntü almaki.in kullanacağız. 
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 Su Geçirmez Motorlar: Aracın ana motorları için kullanacağımız bu motorlar anodize 

aliminyum gövdeden oluşuyor. Tamamen izole edilmişlerdir ve tuzlu suya dayanıklıdırlar. 

Motorların voltaj aralığı  3s-6s(12v – 22v)’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESC:ESC (Electronic Speed Control - Elektronik hız kontrol) ifadesi 

eşliğinde karşılık bulunmaktadır. Farklı  özel bir kumanda alıcısına bağlı olarak 

çalışma prensibine sahiptir. Kumanda üzerinden gelen komutları 

değerlendirerek, aracın hareket etmesine ya da durmasına imkan tanımaktadır. 

Robotta motorlarda çift yönlü kullanılabilmesi amacıyla CW ve CCW 

yönlerini destekleyen ESC’ler kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

  

 Su Geçirmez Dijital Servo: Manipülatör Kol için kullanacağımız 

servo su geçirmezdir ve durma torku (6,8 V): 24,5 kg / cm’dir. Ağrlığı 60 gr, 

çalışma gerilimi 4.8 ~ 6.8 dc volttur. 

 

 

 

 

 

 Yağmur-Su sensörü: Robotun herhangi bir su sızdırma anından en kısa sürede haber 

almak için Raspberry Pi kartı ile bağlantılı yağmur sensörü kullanılacaktır. Python ile 

kodlayacağımız bu sensör suyun sızdığını bildirdiği anda kumanda da bulunan Switch 

yardımıyla robotttaki güç kesilecek. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım süreci 3 farklı aşamadan oluşmaktadır. Bu süreçte ArduSub,Companion ve  

QgroundControl yazılımlarından yararlanacağız.  Kullanacağımız yazılım süreci işlemciler ve 

bilgisayar arasındaki veri akışını sağlayarak pilottan gelen verilerin araca iletilmesini sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 Kullanacağımız ArduPilot Flight Stack yazılımı uzaktan kumandalı su    altı araçları için 

geliştirilen açık kaynaklı bir yazılımdır. MAVLink protokolünü kullanarak pilottan gelen 

kontrol verilerini bünyesine alır ve robottaki gerekli bileşenlere iletir. 

 Companion yazılımı ise insansız su altı aracındaki Raspberry Pi kartında bulunacak. 

Kameradan alınan görüntü verilerini iletmekle birlikte ArduSub( ArduPilot Flight Stack) ve 

QgroundControl yazılımları arasında yoldaşlık yapmaktadır. Araçtan alınan verilerin çıkış 

kaynağı olarak yer üstü istasyonunda bizlere QgroundControl yazılımının eşlik edecektir. 

Kullandığımız bu yazılım pilottan aldığı verileri Raspberry Pi kartına iletir. Pilota kullanım 

kolaylığı sağlar. 
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4.4. Dış Arayüzler 

İSAA’ nın Yer Üstü İstasyonu ile iletilşimini sağlamak ve verileri pilota aktarmak için 

QGroundControl yazılımını kullanacağız. 

 

 QGroundControl, tüm MAVLink özellikli araçlar için karşılıklı veri alışverişlerinde 

kullanılan ideal bir araçtır. Temel amacı profesyonel kullanıcılar ve geliştiriciler için kullanım 

kolaylığıdır. Tüm kod açık kaynaklı bir yazılımdır, böylece istediğimiz gibi katkıda bulunabilir 

ve geliştirebiliriz. Takım olarak daha öncesinde bu alanda çalışmalar yapmış olmamız ve 

Python yazılım dilini biliyor olmamızın bizim için büyük avantaj olacağını düşündük. 

 

 

 

       Görsel 4.4.1.:  QGroundControl Arayüzünün Ekran Görüntüsü 

 

 QgroundControl yazılımının kullanıcılarına sunduğu güç durumu, ivme ve pusula 

göstergesi ve gps ile kameradan alınan görüntüyü ekrana yansıtması gibi özellikleri de 

uygulamanın bizlere sunduğu kolaylıklar arasında yer alıyor. 

 

 

 

 

5. GÜVENLİK 

Güvenlik Önlemleri; 

 

o Hem robotun üzerinde hem de kontrol istasyonunda acil durdurma butonu 

olacaktır. 

o Kabloların elektrik yalıtımı tam ve uygun olacaktır. Açıkta kablo, elektriksel 

bağlantı vb. olmayacaktır. 

o Su sızdırmazlık testleri hazırlık süresince sürekli ve planlı bir şekilde devam 

edecektir. 

o Robotun üzerinde bulunan motorların suya karşı izolasyonu yapılmış olacaktır. 

o Üretim aşamasında pervane gibi sistemlerim keskin uçları köreltilmiş olacaktır. 
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o Pervanelerin bulunduğu kısım su geçiren ince bir şeyle kapalı olacaktır. 

o Robotun su üstü kontrol istasyonu ile iletişimini sağlayan kablonun üzerinde 

sigorta bulunacaktır. 

o  Aracın üzerindeki parçalar iyi monte edilmiş olup hiçbir parça gevşek 

bulunmayacaktır. 

o Robotta oluşan herhangi bir sorun anında sadece görevli kişiler müdahalede 

bulunacaktır. 

o Sürüş esnasında havuz ve çevresinde elektrikli bir alet bulundurulmamalıdır. 

Güvenlik Kuralları Listesi; 

KONTROL LİSTESİ YAPILDI 

MI? 

 SORUMLU 

KİŞİ 

Tedarik edilen malzeme/ malzemeler kontrolden 

geçti mi? Bütçede değişiklik var mı? 

  Damla Korkmaz 

    

Test aşamasında video veya fotoğraf çekimi 

yapıldı mı? 

 

  Emine Sağır 

Sponsorluk görüşmeleri yapıldı mı? Başka bir 

yerle görüşülecek mi? 

 

  Damla Korkmaz 

Kesici aletler ortadan kaldırıldı mı? 

 

  Emine Sağır 

Kabloların yalıtımında sorun var mı? 

 

  Zehra Betül Tekin 

Robota takılan veya dolanan herhangi bir şey var 

mı? 

 

  Emine Sağır 

İş bittikten sonra alan temizlendi mi? 

 

  Emine Sağır 

İş bittikten sonra tüm sensörler kapatıldı mı? 

Tüm kablolar prizden çıkarıldı mı? 

 

Tüm kablolar doğru yere mi bağlı? 

 

Robotun üzerinde gevşemiş parça var mı ? 

 

Sensörler, arayüze doğru bilgi aktarımı yapıyor 

mu? 

 

Bütün ekipmanlar doğru çalışıyor mu? 

 

Tüm parçaların gerekli bakımı yapıldı mı? 

   

Zehra Betül Tekin 

 

Damla Korkmaz 

 

Damla Korkmaz 

 

Zehra Betül Tekin 

 

 

Zehra Betül Tekin 

 

Emine Sağır 

 

 

 

Tablo 5.2.1: Güvenlik Kuralları Listesi 
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6. TEST 
o Robot tamamlanmadan önce tüm bileşenler özel olarak test edilecektir. İlk olarak su 

geçirmez kısım, 25 cm derinliğindeki suda 2 gün boyunca bekletilerek kapakların 

herhangi bir şekilde su alıp almadığı kontrol edilecektir. 

 

o Su geçirmez motor ve pervaneler 3 gün boyunca su altında bırakılarak korozyon testleri 

uygulanacaktır. 

 

o Bütün komponentlere montaj öncesi tek tek deneme yapılacaktır. 

 

o Cihazın yüzerlik testi, tüm bileşenler tamamlanıp robot hazır hale geldiğinde, su 

içindeyken yapılacaktır. 

 

o Cihazın test edildiği test ortamın güvenliği en iyi şekilde dizayn edilerek herhangi bir 

güvenlik sorununun oluşmasına engel olacaktır. 

 

o Operatör, yarışma alanına gelmeden önce simülasyon ortamında denemeler yapmış 

olacaktır. Bu sayede yarışma esnasında daha iyi performans gösterecektir. 

 

 Yukarıda bahsedilen testlerin herhangi birinin başarılı olmaması durumunda sonuç olumlu 

olana kadar testler devam edecektir ve robotun yarışma alanına en sağlam şekilde getirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

7. TECRÜBE 
 

  Takım olarak insansız su altı sistemleri kategorisine ilk kez katılım sağlayacağımız için Ön 

Tasarım Raporu sırasında birçok şeyde eksik ve tecrübesiz olduğumuzu fark ettik. Ama en güzel 

deneyimleri edinmek için bilginin önemli bir faktör olduğunu bildiğimiz için geniş kapsamlı 

araştırmalar yaptık. Bu araştırmalardan edinilen fayda hem şimdi hem de takım üyelerinin her 

birinin ileride başarılı olması için bir adım oluşturacaktır. 

 

  Grup içerisinde yapılan değerlendirmeler sonucunda ön tasarım raporunda belirtilen 

tasarımımızın özgünlük açısından yeterli olmadığına karar verilmiştir. Bunun sonucunda yeni 

bir tasarım yapmaya karar verdik. Yeni tasarımımızın eklenen veya çıkarılan bileşenler ile 

birlikte görev odaklı çok daha başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Yeni tasarım ile ilgili detayları 

4.1‘de bulabilirsiniz. 

 

  En büyük eksikliğimizi fark edip onun üzerine yoğunlaştıktan sonra her şeyin ne kadar iyi 

yapılsa da sonradan vazgeçilebilecek bir şey olduğunu, mükemmele ulaşmaya çalışırken bize 

kattığı şeylerin en sonunda elde ettiğimizden daha yararlı olabileceğini öğrendik. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. ZAMAN 

 

Şubat ve mart aylarında ortaya çıkmaya başlayan ve yaz aylarına kadar etkisini 

süren Covid-19 nedeniyle Ön Tasarım Raporu’nda belirtilen zaman planında 

büyük değişikliklere gidilmiştir.  

 

Yapılan Çalışmalar Şubat Mart Nisa
n 

Mayı
s 

Hazira
n 

Temmuz Ağustos Eylül 

Ön tasarım raporunun 
hazırlanması ve teslim 
edilmesi 

        

Kritik tasarım raporu 
için araştırma yapılması 
ve raporun 
hazırlanması 

        

Sistemin mekanik 
tasarımının 
tamamlanması 

        

Malzemelerin temin 
edilmesi  

        

Aracın elektronik 
sistemleri, anakart ve 
kod işlemlerinin 
yapılması 

        

Su sızdırmazlık testinin 
yapılması 

        

Aracın su altında denge 
testlerinin yapılması 

        

Aracın son 
kontrollerinin ve 
modifiyesinin yapılması 
- Yarışma 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8.1.1: Zaman planlamasını belirten tablo 
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8.2. BÜTÇE 

Ekipman Fiyat Adet Toplam 

    

DS3225 Su Geçirmez 

Servo Motor 

 

233,04 TL 1 233,04 TL 

Pixhawk PX4 2.4.8 743,40 TL 1 743,40 TL 

Su Geçirmez Motor 

 

301,50 TL 8 2.412,00 TL 

Su Seviyesi / Yağmur 

Sensörü 

 

4,47 TL 1 4,47 TL 

30a Esc Fırçasız Motor 

Hız Kontrol Sürücü 

Devresi 

44,60 TL 8 356,80 TL 

    

Raspberry Pi 3 Model B 352,50 TL 1 352,50 TL 

Raspberry Pi Camera V2 

8MP 

 

313,00 TL 1 313,00 TL 

Servo Motor Dijital Su 

Geçirmez Yüksek Tork 

Hitec 

 

453,75 TL 1 453,75 TL 

Karbon Fiber Filament 520 TL 1 520 TL 

Lİ-İON Pil TL 2 TL 

Toplam   5.388,96 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.RİSK    

8.3.1. Risk Yönetim Filozofisi 

Karşılaştığımız bütün sorunlarda takım ruhuna uygun hareket ederek beraber bir 

çözüm üretmeye çalışırız. Önümüze çıkan sorunu baştan sona değerlendirdikten sonra 

bir plan yapar ve bu plan doğrultusunda takım olarak o sorunu çözmeye odaklanırız. 

Her zaman en kötü durumlar için hazırlıklı olmaya çalışırız. 

 

Tablo 8.2.1.: Bütçe planlamasını belirten 

tablo 

EK 8.2.2.: Su Geçirmez Motor; 

https://www.deringezen.com/product/350kv-motor/ 

https://www.deringezen.com/product/350kv-motor/
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8.3.2. SENARYO 1 

 

Robot için gerekli olan malzemeleri tedarik ederken bir sıkıntı çıktı 

ve gerekli malzeme istenen tedarikçiden zamanında gelmedi. Bu 

durumda ne yaparız? 

 

Gerekli malzemelerin hepsini aynı satıcıdan almadığımız için bir 

malzemenin doğru zamanda tedarik edilmediğinde diğer 

malzemeleri aldığımız tedarikçilerle iletişime geçeriz. Ayrıca böyle 

bir durumla karşılaşmamak için istenen malzeme elimize ulaşana 

kadar yedek bir tedarikçiyle iletişimde oluruz. 

 

8.3.3. SENARYO 2 

 

Sponsorlarımız tamamlandıktan sonra bir sponsorcu bize yardımcı 

olamayacağını söyledi. Bu eksikliği gidermek için ne yaparız? 

 

Sponsorlarımız tam olsa bile yarışmaya hazırlık sürecinde her zaman 

bize yardımcı olabilecek bir veya iki sponsorcu ile iletişimde kalırız. 

Son anda böyle bir sorunun ortaya çıkması durumunda onlardan 

yardım isteriz. 

 

8.3.4. SENARYO 3 

 

Robotumuzun motorlarından biri yandı veya bozuldu fakat yeni 

motor almaya ne vaktimiz ne de paramız var. Biz bu durumda ne 

yaparız? 

 

Robotumuzun motorlarından herhangi biri bozulması ihtimaline 

karşı her zaman yedek motor bulundurmaya çalışırız ve 

motorlarımızın bozulmaması için dikkatli çalışırız. Eğer böyle bir 

sorunla karşılaşırsak motorların tamiri için elimizden geleni yaparız. 

Motorları tamir edemezsek tasarımda ani bir değişikliğe giderek bir 

motor eksik bir şekilde daha iyi bir tasarım için çalışırız. 

 

8.3.5. SENARYO 4 

 

Robotumuz aniden suyu sızdırmaya başladı. Biz bu durumda ne 

yaparız? 

 

Öncelikli olarak robotomuzun bir önceki su sızdırma testi sonuçlarını 

gözden geçiririz ve neden su sızdırdığını anlamaya çalışırız. 

Robottaki elektrik devrelerine su değmemesi için elimizden geleni 

yaparız ve robotun su sızdırmaması gereken haznesini değiştiririz. 
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8.3.6. SENARYO 5 

 

Ana pilotumuz yarışma günü hastalandı. Bu durumda ne yaparız? 

 

Böyle bir durumla karşı karşıya kalabileceğimizi düşündüğümüz için 

ona göre hazırlıklı yarışmaya katılım sağlayacağız. Bir pilotun 

rahatsızlanmasıyla yerine en az onun kadar yetenekli yedek pilot 

geçer. 

 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

 

Ekip olarak özgünlüğe ve yerli üretime gerçekten değer veriyoruz ve bunun için 

çalışıyoruz. 

 

Su altı robotumuzun tasarımı tamamıyla ekibimize aittir. Her takımda olduğu 

gibi yapılması planlanan görevleri takım üyeleri arasında paylaştırdık ve tasarım için 

Fusion360 eğitimi alan üyemiz sayesinde tamamen bize ait olan bir tasarım yaptık. 

Tasarımın bize ait olması bizim için birçok avantaj sağlamıştır. Örneğin, herhangi bir 

malzemenin kaybolması veya bozuk olması durumunda tekrar üretimi/ temini çok daha 

kolay olacaktır. 

 

Pervanelerin en başarılı şekilde çalışabilmesi için birçok tasarım yaptık, deneme 

yanılma yöntemiyle bize en uygun tasarımı üç boyutlu yazıcıdan çıkaracağız. Bu sayede 

robotun hareket kabiliyeti çok yüksek ve esnek olacaktır. 

 

Ayrıca olası herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı sürece robotumuzu kontrol 

edecek kumandayı kendimiz üretmeyi planlıyoruz.  
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