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1. RAPOR ÖZETİ  

Takımımız Eagle Tech, Teknofest Su Altı Sistemleri yarışmasına katılım ve sonrasında 

gelişen hazırlık süreçlerinde her aşamada zamanı etkili kullanarak önemli faaliyetler 

gerçekleştirmeyi amaçlamış ve bunun için çalışmalar yapmıştır.  Oluşturulan alt gruplar 

çerçevesinde her grup üstüne düşen görevleri gerçekleştirmiştir. Ön Tasarım Raporu 

aşamasından sonra yanlış ve eksikler dikkate alınarak Kritik Tasarım Raporu üzerinde 

çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda elektronik alt takımı en uygun ve kullanışlı olacak 

elektronik tasarımı ve gerekli parçaları bulmak için çalışmalara başlamıştır. Yazılım alt 

takımı tarafından en uygun arayüz seçilmiş ve yazılım konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bir 

başka alt takım olan mekanik alt takımı tarafından da önceden belirlenen birkaç tasarımın 

içinden en uygunu seçilmiştir. Ayrıca robotta kullanılacak malzemeler için kapsamlı bir 

araştırma yapılıp hem bütçeye uygun hem de en kullanışlı malzemeler tercih edilmiştir. 

Bunlara ek olarak bütün alt takımlar ve üyeler kendilerini bu açıda geliştirmek için 

karantinayı lehlerine kullanıp araştırmalar yapmış ve gerektiği zaman bilen kişilerden 

yardım talep etmişlerdir. 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Takım Lideri: 

İsim: Fatma Sümeyye ACAR 

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sınıf: 9 

 

Üye-1 

İsim: Erdem KARAYEL 

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sınıf: 10 

 

Üye-2 

İsim: Zeynep Zelal KELEŞ 

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sınıf: 9 

 

Üye-3 

İsim: Beyza Nur AYDIN 

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sınıf: 9 

 

Üye-4 

İsim: Bilge BOSTANBAŞI 

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sınıf: 9 
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Üye-5 

İsim: Meryem Azra ATABAY 

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sınıf: 9 

 

Üye-6 

İsim: Beyza ARISAN 

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sınıf: 9 

 

Üye-7 

İsim: Ömer Faruk BİLGİN 

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sınıf: 9 

 

Üye-8 

İsim: Ahmet Said GÜVENÇ 

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sınıf: 9 

 

Üye-9 

İsim: Muhammed DEMİRKIR 

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sınıf: Hazırlık 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Okulumuzun robotik takımı Eagle Tech, Teknofest’in gerçekleştireceği yarışmalara 

katılma fikrini sunmuştur. Takımımız, üyelerine istedikleri kategorideki yarışmaya 

katılma şansı sunmuş ve takımları eşit şekilde bölüştürmüştür. İnsansız  Sualtı 

Sistemleri yarışmasına katılacak olan takım üyeleri öncelikle iş bölümü sağlanması ve 

bu sayede süreci daha kolay bir şekilde yönetebilmek için ilgi alanları, yetenekleri ve 

kabiliyetleri göz önünde bulundurularak alt ekiplere ayrılmıştır. 

 

Şekil 1: Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

EAGLE 
TECH

MEKANİK
Erdem 

KARAYEL
Fatma Sümeyye 

ACAR
Meryem Azra 

ATABAY
Bilge 

BOSTANBAŞI

ELEKTRONİK Beyza ARISAN
Ömer Faruk 

BİLGİN
Ahmet Said 
GÜVENÇ

Muhammed 
DEMİRKIR

YAZILIM
Zeynep Zelal 

KELEŞ
Beyza Nur 

AYDIN



 
 

9 
 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunda takım üyeleri alt takımlara ayrılarak rapor belli bir başarıyla 

tamamlandı. Kritik tasarım raporunu da hazırlarken aynı sisteme devam edildi. Üyelerde ya 

da alt takımlarda hiçbir değişiklik yapılmadı. Takım bütünlüğü ise yapılan toplantılarla 

sağlandı.  

Ön tasarım raporunda muallakta kalmış şeyler için kesin kararlar alındı. Kritik tasarım 

raporunu hazırlarken sahip olduğumuz uzun süreç içerisinde nihai araç tasarımı 

kararlaştırıldı. Ön tasarım raporunun değerlendirilmesinden sonra fark edilen eksiklikler 

düzeltilmeye çalışıldı, puan kaybedilen yerlerin üzerinde daha çok duruldu. Aracın 

kesinleşmemiş boyutlarına karar verilirken tüpün içinde bulunacak elektronik 

ekipmanlarının boyutları göz önünde bulunduruldu. Aracın iskeletini oluşturacak 

malzemeye karar verirken aracın üretim sürecinde kolaylık sağlayacak ve daha kolay montaj 

yapılmasını sağlayacak materyaller seçildi. Kısıtlı olan bütçeyi daha iyi şekilde 

değerlendirmek ve tasarruf edebilmek için hazır alınacak malzeme sayısı azaltıldı. Araç 

tasarımı daha estetik bir hale getirildi. 

Elektronik alt grubu hangi model alınacağına karar verilmeyen ekipmanları belirledi. Su 

geçirmez kamera seçeneğine karşı yazılım takımı için de daha kullanışlı olabilecek 

Raspberry Pi v2 Modül kamerası seçildi. Raspberry Pi 4 kartı seçildi. 

Yazılım kısmında seçilmesi planlanan (QGC) QGroundControl arayüzü incelendi. Robota 

uygun olduğu karar verilip yazılım alt grubunun oluşturacağı ara yüzü kullanmak yerine 

hazır olan arayüzün kullanılmasına karar verildi. Pixhawk bağlantısının nasıl kurulacağı 

öğrenildi, detaylı bir şekilde anlatıldı. 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Su altı aracımızın elektronik şeması aşağıda verilmiştir.Araştırmalar sonrası elektronik 

sistemin böyle kurulmasında karar kılınmıştır. 

 

Şekil 2: Elektronik Şeması 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Öncelikle ön tasarım raporunda yer verilen dört tasarımdan birinde karar kılındı. 

Ardından seçilen araç tasarımı üzerinde yapılan münakaşalar sonucunda ve 

yapılan değerlendirmeler sayesinde başta üstünde karar kılınan robotun 

eksikliklerine göre tasarım baştan yeniden düzenlendi. 

 

 

Şekil 3: ÖTR Araç Tasarımı 

Şekil 3’te ilk başta karar verilen tasarım bulunmaktadır. Bu tasarımın 

dezavantajlarının fazla bulunmasından dolayı tasarım baştan düzenlenmiştir. 

Şekil 3’teki tasarımın dezavantajları şunlardır: 8 pervaneli olması bundan dolayı 

daha fazla sayıda ve güçte motor kullanılmasını gerektirdiğinden fazladan 

masraf ve enerji israfına sebep olarak takımı maddi açıdan zorlayacak olması, 

sahip olduğu büyük gövde sebebiyle sürtünme yüzeyinin artması ve 

çemberlerden rahat geçişinin boyutu sebebiyle zorlaşacak olması.  

Nihai tasarım oluşturulurken özellikle dikkat edilen noktalar: kullanılan pervane 

ve motor sayısının azaltılarak enerjiden tasarruf edilmesi, bu parçaların araca en 

yüksek derecede hareket rahatlığı ve verim sağlayacağı kısımlara 

yerleştirilmesi; aracın deniz canlılarının elverişli vücut yapılarından 

esinlenilerek tasarlanması. 

 

Şekil 4: Tüp Tasarımı ve Elektronik Yerleşimi 



 
 

11 
 

Aracın tasarımına ilk olarak tüp ile başlandı. Yapılan araştırmalarda insansız 

sualtı araçlarında en çok tercih edilen ve kullanışlı olan tüp modelinin bu şekilde 

olduğu düşünülerek tasarım yapıldı. Planlanan tasarımın çiziminin 

tamamlanmasından sonra internette bu tasarıma en çok benzeyen tüp modeli 

tercih edilerek satın alınacaktır. İlk başta 20 cm olması düşünülen tüpün çapı 

elektronik ekipmanların boyutları göz önünde bulundurularak 16 santimetreye 

indirildi, fazla ve gereksiz boşluklara mahal verilmedi. 

 

Şekil 5: Araç İskeleti Alt Kısım 

 

Şekil 6: Araç İskeleti Üst Kısım 

İskeletini oluşturan kısım aracın ağırlığını ve kapladığı hacmi en aza indirmeye 

çalışarak tasarlanmıştır. Pervanelerin en verimli şekilde çalışmasını sağlayacak 

konumlandırmalar için olanak sağlanmıştır. Alüminyum levhalar tasarlanırken 

önceden belirlenen açık noktalar sayesinde montaj sırasında kolaylık 

sağlanacaktır. Araç iskeleti 3mm kalınlığındaki alüminyum levhalardan 

oluşmaktadır. Levhalarda pervanelerin oluşturacağı su akımlarını 

engellememesi için iki tarafta da boşluklar bırakılmıştır.  
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Şekil 7: Robot Kol Kapalı Hali 

 

Şekil 8: Robot Kol Açık Hali 

Okulumuzda bulunan 3B yazıcıdan kendimiz tasarlayıp üretmeyi 

planladığımız robot kolumuzun tasarımı bu şekildedir. Robotun yerine getirmesi 

gereken görevler için en elverişli tasarım mekanik üyelerimiz tarafından 

çizilerek elde edilmeye çalışılmış hareketleri Solidworks 2019 uygulaması 

kullanılarak öngörülmüştür. 

 

Şekil 9: Aracın İzometrik Görünüşü 



 
 

13 
 

 

Şekil 10: Aracın Üstten Görünümü 

 

Şekil 11: Aracın Alttan Görünümü 

En uygun açılarla pervaneler yerleştirilmiş ve bu yapılırken denizaltı 

canlılarından esinlenilmiştir. Robotun iskeletine su geçirmez tüp yerleştirilirken 

montaj esnasında zorluk çıkmasını önleyecek ve kolayca sabitlenmesini 

sağlayacak kelepçeler yerleştirilmiştir. Aynı şekilde pervanelerin montajı da 

kolaylaştırılmıştır. Sağlanan bu kolaylıklar yapılan tasarımla öngörülmüştür. Alt 

ve üstte bulunan robotun iskeletini oluşturan alüminyum levhaların arasına 

yerleştiren alüminyum çubuklar sayesinde sağlamlık arttırılmıştır. 
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4.2.2  Malzemeler  

Alüminyum Levha: Alüminyum levhalar, oldukça uygun fiyatlı ve kısa sürede 

uygulanabilir malzemelerdir. Aracımızda alüminyum levhanın tercih 

edilmesinin en önemli nedenleri seri montaj özelliğine sahip olması, dayanıklılık 

ve tasarım özelliğinin fazla olması ve hafif olmasıdır. 

 

Şekil 12: Alüminyum Levha 

Alüminyum Çubuk: Alüminyum çubuk dayanıklı ve çok ağırlık yapmayan bir 

materyaldir. Aracın yapımında iç çapı 5, dış çapı 7mm alüminyum çubuklar 

levhaların arasına yerleştirilerek iskeletin desteklenmesi ve sağlamlaştırılması 

hedeflenmiştir. 

 

Şekil 13: Alüminyum Çubuk 

Akrilik Şeffaf Tüp: İçinde elektronik parçaları barındıran su geçirmez tüptür. 

Tüp aynı zamanda aracımıza yüzerlik özelliği katmaktadır. Tüpün 

malzemesinde pleksiglas tercih edilmesi düşünülmektedir. Akrilik tüp yüksek 

şeffaflık, yüksek sertlik, korozyon direnci, yüzey pürüzsüzlüğü ile iyi avantajlara 

sahiptir. Aracın yapımında şeffaf bir akrilik pleksiglas tüp tercih edilecektir. Bu 

materyalin tercih edilmesinin avantajları pleksiglasın esnek, kolayca işlenebilir, 

uygun fiyatlı olması ve hafif olduğundan araca çok fazla ağırlık yapmamasıdır. 

 

Şekil 14: Akrilik Şeffaf Tüp 
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Filamentler: 3B yazıcıların kaynaşık modellemesi için kullanılan termoplastik 

besleme stoğudur. Farklı özelliklere sahip, yazdırmak için farklı sıcaklıklar 

gerektiren birçok filament türü vardır. Takımımız filament olarak PLA ve ABS 

filamentlerini tercih etti. PLA 1.75 mm çapında üretilmektedir. PLA 

biyobozunur ve biyoaktif olan mısır nişastası, pancar kökü veya şeker kamışı 

gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen bir termoplastiktir. Sert bir yapıya 

sahiptir. Dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir. Bu sebeplerle tercih edilmesi 

düşünülmektedir. PLA filamentinin basım sıcaklığı 190°C -220°C arasıdır. 

Yatak sıcaklığı ise 50°C – 70°C arasıdır. ABS ise en yaygın kullanımı olan 

termoplastiklerden biridir. ABS’nin hammaddesinin en büyük özelliği ise ısı ve 

darbelere karşı dayanıklıdır. ABS filamentin basım sıcaklığı 230°C- 250°C 

arasıdır. Yatak sıcaklığı ise 80°C-120°C arasıdır. ABS yüksek kalite ve 

hassasiyette, 1.75mm çapında üretilmektedir. ABS, mukavemeti yüksek ve 

petrol bazlı bir termoplastiktir.  ABS ile üretilmiş 3B modeller daha güçlü ve 

darbeye karşı daha dayanıklıdır. Bu yüzden, mekanik parçalarda kullanılması 

tavsiye edilir.  Bu yüzden bu filamentin de aracımızın inşasında kullanılması 

planlandı. ABS ile üretilen üç boyutlu modeller kesilebilir, törpülenebilir, 

taşlanabilir, boyanabilir ve güçlü yapıştırıcılar ile yapıştırılabilir. Takımımızın 

satın almak yerine kendi tasarlayıp üreteceği çoğu parçanın üretimi filamentler 

sayesinde 3B printer ile yapması planlanmaktadır. Filamentler kullanılarak 3B 

yazıcıda robotumuzun mekanik kolu ve elektronik levhası üretilecektir. 

 

 

Şekil 15: 3B Yazıcı Filamenti 
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PLA ve ABS – Isıl Özellikleri Tablosu 

Isıl Özellikler PLA PLA Plus ABS ABS Plus 

Erime Akış 

İndeksi (MVI) 

10.3cm3/10dk 3.4 

cm3/10dk 

9.7cm3/10dk 15.9cm3/10dk 

Kırılganlık 

Sıcaklığı 

60-65ºC 60-65ºC 105ºC 108ºC 

Gevşeme 

Sıcaklığı 

70-80ºC 70-80ºC 110-125ºC 110-125ºC 

Erime Sıcaklığı 160-190ºC 160-190ºC 210-240ºC 210-240ºC 

Basım Sıcaklığı 190-220ºC 205-225ºC 230-250ºC 220-260ºC 

Yatak Sıcaklığı 50-70ºC 60-80ºC 80-120ºC 80-120ºC 

Tablo 1: PLA ve ABS – Isıl Özellikler Tablosu 

  

PLA, PLA Plus, ABS ve ABS Plus – Mekanik Özellikleri 

Mekanik Özellikler  PLA        PLA Plus    ABS ABS Plus 

Tensile Strength (Mpa) 65 60 41 39.4 

Elongation at Break (%) 7.5 29 8.2 30 

Bending Strength (Mpa) 97 87 63 68 

Bending Modulus (Mpa) 3600 3672 2200 2443 

Tablo 2: PLA, PLA Plus, ABS ve ABS Plus – Mekanink Özellikleri 
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Kapak (Dome): Akrilik tüpün ucunda bulunan kubbe şeklindeki kaptır. Kamera 

bu kabın içinde muhafaza edilmektedir ve su geçirmeme özelliği vardır. 

Aracımızda bu malzemenin kullanılmasının en önemli sebebi ışığın suda 

kırılmasından dolayı nesnelerin olduğu yerden farklı bir yerde ve farklı 

boyutlarda gözükmesidir. Dome kullanılarak bu kırılmayı önlenmesi ve 

kameranın nesneleri gerçek yerinde ve gerçek boyutlarda göstermesini 

sağlanması hedeflenmiştir. 

 

Şekil 16: Kapak – Dome 

Contalar: Contalar, sızdırmazlık ve yalıtım sağlamak için kullanılırlar. 

Sızdırmazlık elemanları deri, mantar keçe, kurşun, plastik, asbest, kâğıt, yapı 

izolasyonunda ve boru hatlarında ve kimyasal maddelerden üretilerek birçok 

alanda kullanılırlar. Contalar tüpün içine su girmemesi için tüpü muhafaza 

edeceklerdir. 

 

Şekil 17: Conta 

 

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Robotik kolun tasarımı görevlere ve araca uygun bir şekilde Solidworks 

programı üzerinden yapıldı ve 3B yazıcıdan çıkartılması planlanıyor ancak 

üretiminde bir hata oluşması durumu olursa da internetten hazır parçalar alınarak  

robotik kolun eksik kısımları tamamlanacaktır.  

Aracın elektronik elemanlarını içinde barındıran şeffaf tüpün internetten uygun 

ölçülerde temin edilmesi planlanmaktadır. Tüpün malzemesi için pleksiglas 

kullanılacaktır. 

 

Lazer Kesim: Demir, alüminyum, paslanmaz çelik ve metal malzemeleri 

kesmek için tercih edilen bir teknolojidir. Lazer ile kesme işlemi, çoğunlukla 
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optik aracılığıyla yüksek güç üreten bir lazerin çıkışını yönlendirerek 

gerçekleşir. Lazer optiği ve CNC, üretilen malzemeyi veya lazer ışını yönlendirir 

ve kendi amacı için kullanılır. Malzemeleri kesmek için kullanılan bir ticari 

lazer, malzemeye kesilecek desenin CNC veya G kodunu takip etmek için bir 

hareket kontrol sistemi içermektedir. Odaklanmış lazer ışını malzemeye 

yönlendirilir; daha sonra eritilir, yanar, buharlaşır veya bir gaz püskürterek atılır, 

yüksek kaliteli yüzey kaplamalı bir kenar bırakır. Endüstriyel lazer kesiciler, düz 

levha malzemelerin yanı sıra profil ve boru malzemeleri kesmek için kullanılır. 

Farklı malzemeleri kesmek için kullanılan farklı şekilleri lazerler kullanarak 

kesme işleminde birçok farklı yöntem vardır. Formüllerden bazıları 

buharlaştırma, eritme ve üfleme, eritip darbe ve yanma, termal gerilme 

çatlaması, kesme, soğuk kesme ve yanma stabilize lazer kesimidir. 

Aracımın iskeletini oluşturan alüminyum levhaları lazer kesim ile elde edeceğiz. 

 

 

Şekil 18: Lazer Kesim 

3B Yazıcı: Üç boyutlu baskı 3 boyutlu olarak tasarlanmış sanal bir nesnenin 

polimer, kompozit, reçine gibi malzemelerden ısıl veya kimyasal işlemden 

geçirilerek üretilme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara ise üç boyutlu 

yazıcı adı verilir. Baskılar birçok türde hammaddenin kullanılması ile 

yapılabilir. Normal kullanıcı bazında en yaygın kullanımı olan hammadde PLA 

ve ABS filamentleridir. Değişik türlerde ve tekniklerde baskı yapabilen üç 

boyutlu yazıcılar vardır. En yaygın kullanıma sahip olan üç boyutlu yazıcıların 

çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış herhangi bir üç boyutlu bir 

nesnenin sanal olarak katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının eritilen 

hammadde dökülerek üst üste gelecek şekilde basılmasına dayanır. Aracımızda 

robotik kolu ve elektronik levhasınız 3B yazıcı kullanarak üreteceğiz. 

 

Şekil 19: 3B Yazıcı 
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Lehimleme: Lehim, kalay ve kurşun maddelerinin karışımından oluşan bir 

alaşımdır. Lehimleme, iki veya daha fazla metalin birleştirilmesi işlemidir. Bu 

işlemde iki veya daha fazla metal parçanın uçları, çok yüksek sıcaklıkta eritilmiş 

lehim ile birbirlerine tutturulur. Yanlış bölgeye yapılan ve hatalı olan lehimlerde 

lehim sökme işlemi yapılır. Lehimleme için kullanılan malzemeler; havya (lehim 

makinesi, lehim teli, lehim pastası, lehim pompası, lehim tabancası ve lehim 

istasyonudur. Eski lehimi sökmek için iki yol izlenebilir. Birincisi, eski lehim 

bir havya ile ısıtılır ve lehimlenen parçalar birbirinden ayrılır. İkinci yöntemde 

ise lehim pompası vasıtasıyla lehim vakumlanarak çekilir. Takımımız havya ile 

lehimleme tekniğinin kullanılmasını planlamaktadır. Havya ile lehimleme, 

lehimleme tekniklerinin en temelidir. Lehimlenecek bölge havya ile ısıtılır. 

Isıtılan bölgeye lehim tutulur ve lehim iletken bölgeyi kaplar. Lehim 

soğuduğunda işlem tamamlanmış olur. Aracımızın elektronik aksamını kurarken 

lehim kullanmayı planlıyoruz. 

 

 

Şekil 20: Lehimleme İşlemi 

 

 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

 

Şekil 21: Araç Uzunluğu 
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Aracımızın uzunluğu şekil 21’de görüldüğü üzere robotik kol sayılmaksızın 

560mm, robotik kol ile birlikte maksimum 700mm’dir. 

 

 

Şekil 22: Araç Genişliği 

Aracımızın genişliği şekil 22’de görüldüğü üzere 370mm’dir. 

 

Robotik kolun kapalı şekli 184mm’dir. 

 

Şekil 23: Tüp Özellikleri 

Aracımızda bulunan tüpün çapı 160mm ve uzunluğu 323mm’dir. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Su altı aracının elektronik tasarımını yaparken enerjiyi verilen akımı voltaja 

dönüştürmek uygun görüldü ve bunu yaparken dönüştürücü kullanılması 

planlandı. Bu yüzden batarya kullanmamaya karar verildi. Kablonun su 

geçirmeyecek şekilde izole ettikten sonra bir problem olmayacağı düşünüldü.  

Araçta ana işlemci olarak Raspberry Pi kullanılmıştır. Bunun nedeni hem işlemci 

gücünün iyi olması hem de birden fazla programı çalıştırabilmesidir. Raspberry 

Pi’nin araçtaki görevi, yer istasyonuyla araçtaki birimlerin iletişimini 

sağlamaktır. Bunu, yer istasyonu bilgisayarı ile araç arasında Ethernet 

vasıtasıyla yerel ağ bağlantısını kurarak gerçekleştirir. 

Ayrıca Raspberry Pi’a bilgisayardan gelen komutları çeşitli yerlere dağıtmak 

için de Pixhawk kullanılması kararlaştırılmıştır. Robottaki asıl görevi, Raspberry 

Pi’dan aldığı komutları robottaki hız kontrolüne yani ESC’lere iletmektir. 

Araçta ESC kullanılmasının sebebi ise robotu daha güvenli ve kontrollü bir hale 

getirmektir. Temel görevi hızı kontrol etmektir. Kumanda ile motor arasındaki 

haberleşmeyi sağlar. Bunlara ek olarak araçta ayrıca ivme, mesafe, nem ve 

basınç sensörleri de bulunmaktadır. Bunun sebebi aracın kontrolünü daha 

kolaylaştırıp, olası bir anormal durum karşısında daha kolay bir şekilde harekete 

geçilmesini sağlamasıdır. 

İlk şemada eksikler belirlendiği için elektronik tasarımı üzerinde de çalışmalar 

olmuştur. Sonuç olarak en mantıklı ve kullanışlı olan tasarımda karar kılınmıştır. 

Tasarım şemamızın son hali sistem tasarımı başlığı altında verilmiştir.  

 

ESC: ESC elektrikli motorla çalışan RC model 

araçlarda kullanılır. Araçtaki kumanda alıcısına bağlı 

çalışır. Kumandadan gelen sinyalleri motora iletir. 

Gaza ve ya frene bastığımız zaman motora gidecek 

olan enerji miktarını basışımıza göre gönderir. Bu da 

daha kontrollü bir araç demek.  

Özellikleri: 

Giriş gerilimi 7-26 V 

Maksimum akım 30 A 

Sinyal gerilimi 3.3 - 5 V 

Ağırlık 16.3 gram 

 

 

Pixhawk: Pixhawk hobi, akademik ve geliştirici gruplar için düşük maliyetli, 

yüksek kaliteli ve hazır otopilot donanım tasarımlarına standart sağlayan 

bağımsız bir açık donanım projesidir. Pixhawk hava, kara veya su altı 

araçlarında otonom için kullanılan bir parçadır. Oldukça gelişmiş bir otopilot 

sistemi olan pixhawk, açık kaynak kodu Stm32 tabanlı yazılım tabanı olarak da 

ArduPilota dayanan bir otopilot modülüdür. Uzaktan kumandalı uçak, 

helikopter, tekne, denizaltı gibi aletleri tam özellikli profesyonel bir araca 

dönüştürür. Gereken enerjiyi Raspberry Pi üzerindeki USB girişinden almakta 

Şekil 24: ESC 
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ve iletişimini yine bu USB kablo üzerinden gerçekleştirmektedir. Bizdeki 

kullanımı ise Raspberry Pi'ye bilgisayardan gelen komutları ESC ye iletmesidir. 

Özellikleri:  

Ana işlemcisi 32 bit Arm Cortex M4 tabanlı ST Microelectronic’in bir 

(STM32F427 Cortex M4 core with FPU). Bu “Real Time Operating System” ile  

kullanılıyor.                

168 Mhz/256 KB RAM/2 MB Flash 

14 adet  PWM  çıkışı  bulunmaktadır 

Ağırlığı  38 gramdır 

7 V  yüksek  akımlı  servo  çıkışları  

Boyutu 50  mm  x 15.5 mm  x 81.5 mm’dir. 

 

 

Şekil 25: Pixhawk 

Raspberry Pi 4 (2GB): Bilgisayara veya televizyona bağlanılabilen kart 

boyutunda bir bilgisayardır. Bir bilgisayardan beklenilen her şeyi yerine 

getirebilir. Raspberry Pi'nin diğer mikrokontrol kartlarına göre en büyük avantajı 

işlemci gücü ve aynı anda birden fazla program çalıştırabilmesidir. Az sayıda 

çevre birimine ihtiyaç duyar ve tam fonksiyonlu bir bilgisayar gibi iş görür. Biz 

daha güncel oluşundan dolayı Raspberry Pi 4 ü kullanmayı tercih ettik. 

Özellikleri: 

1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU 64-bit SoC Broadcom 2711 

 2 Gb LPDDR4 RAM 

 4kp60 HEVC video 

 VideoCore VI grafikleri 

 5V-3A çalışmasını destekleyen USB-C güç girişi 

 Gerçek Gigabit ethernet 

 2 adet mikro HDMI bağlantı portu 4K video 

 2 adet USB 3.0 ve 2 x USB 3.0 portları 

 Bluetooth 5.0 BLE 

 Boyut: 68.63 x 94.09 x 26.63 mm 
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Şekil 26: Raspberry Pi 4 

İvme Sensörü: Sensör robotumuzun dengesini kontrol eder ve denge kaybı gibi 

durumlarda gereken veriyi ileterek robotun kontrolünü kaybetmeden bunu 

düzeltmemize olanak sağlar. 3 eksen açısal ivme ve 3 eksen gyro olmak üzere 6 

eksende ölçüm yapabilen sensördür. Sensörün pixhawk kontrol kartındaki uygun 

portlara bağlanması hedeflenmiştir. 

Özellikleri: 

Güç kaynağı: 3-5v (dahili düşük 

bırakma regülatörü) 

İletişim modları: standart IIC iletişim 

protokolü 

Dahili 16 bit AD dönüştürücü, 16 bit 

veri çıkışı 

Jiroskop aralığı: 250 500 1000 2000 ° 

/ s 

Hızlanma aralığı: 2 4 8 16g 

Kaliteyi sağlamak için Daldırma Altın PCB makine kaynak işlemi 

Pin aralığı 2.54mm 

 

Mesafe Sensörü: Sensör ile robotun hareketi 

sırasında havuzun zemini ile araç arasındaki 

mesafeyi ölçer.Bu verilerle aracın hareketini daha 

az hata ve zaman ile yapılması hedeflenir.Sensör  

sonar iletişim kullanarak karşısındaki nesneye 

olan mesafeyi hesaplar.  Sonar denilen sistem ses 

dalgalarını kullanarak cismin uzaklığını 

hesaplanmasını sağlar.Sensör Pixhawk kontrol 

kartına bağlanıp veriyi kontrol masasına iletir. 

Özellikler: 

• Çalışma Gerilimi:5V DC 

• Bekleme akımı:5mA 

• Çalışma Akımı:30mA 

• Akustik emisyon frekansı:40kHz 

Şekil 27: İvme Sensörü 

Şekil 28: Mesafe Sensörü 
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• Maksimum mesafe:4.5m 

• Minimum mesafe:25cm 

• Bağlantı pinleri:+5V,Trig,Echo,GND 

• Modül boyutları:41mm*28.5mm 

• Hassasiyet: ~0.5cm 

• Görüş açısı: <50° 

• Çalışma sıcaklığı:  -10 ~ 70 ℃ 

Nem Sensörü: Sensör içinde bulunan neme duyarlı bileşen sayesinde nem 

oranını ölçebilir ve veriyi iletebilir. Aracın su kaçırması gibi durumlarda gereken 

veriyi ulaştıracaktır. Pixhawk kontrol kartındaki uygun porta yerleştirilmesi 

hedeflenir. Nem sensörünün bu model seçilmesi ile uyumluluk problemlerinin 

engellenmesi hedeflenmiştir. 

Özellikleri: 

• DHT serisinin yüksek performanslı 

modellerindendir. 

• Dijital çıkış vermektedir. 

• Çalışma Gerilimi: 3.3-5 VDC 

• Ölçüm Aralığı: 

• Nem: 0-100%RH 

• Sıcaklık: -40 - 80 °C 

• Hassasiyet:  

o Nem: +/- %3 (Max %5) RH 

o Sıcaklık: < +/- 1°C 

o Ölçüm Periyodu: 2 s 

o Ürün Ölçüleri: 22x28x5 mm 

• Ürün Ölçüleri: 22x28x5 mm  

 

BMP180 Dijital Barometrik Sensör: Basınç sensörü uygulanan basıncı 

algılayıp, bunu analog bir sinyale çevirir. Analog sinyal ise gerekli 

dönüştürücüler ile uygulamalarda kullanılacak verilere dönüştürülür. Bu sensörü 

seçmemizin nedeni basıncı kolayca takip edip kontrol altında tutmaktır. 

Özellikleri: 

o Boyut: 21mm x 18mm  

o 1.8V - 3.6V Besleme Gerilimi 

o Max I2C Hızı: 3,5Mhz 

o Düşük güç tüketimi - 1Hz'de 0.5uA 

o I2C arabirimi 

o Çok düşük ses - 0,02hPa (17cm) 

o Tam kalibre edilmiş 

o Basınç Aralığı: 300hPa - 1100hPa (+ 9000m - 

-500m) 

 

 

 

Şekil 29: Nem Sensörü 

Şekil 30: Basınç Sensörü 
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Raspberry Pi Yüksek Kalite Kamera: Raspberry Pi Yüksek Kalite Kamera, 

Raspberry Pi'nin en yeni kamera aksesuarıdır. Mevcut Kamera Modülü v2'den 

daha yüksek çözünürlük (8 megapiksel ile karşılaştırıldığında 12 megapiksel) ve 

hassasiyet (piksel başına yaklaşık% 50 daha fazla alan ) sunar ve her iki C- ve 

CS montajlı form faktörlerinde değiştirilebilir lenslerle çalışmak üzere 

tasarlanmıştır. Diğer lens form faktörleri, üçüncü taraf lens adaptörleri 

kullanılarak sağlanabilir. Bu kamerayı seçmemizin temel nedeni kameranın 

kullanacağımız Raspberry Pi 4 kartı ile uyumlu olmasıdır. 

Özellikleri: 

o Sony IMX477R yığın, arkadan aydınlatmalı 

sensör, 12,3 megapiksel, 7,9 mm diyagonal 

sensör, 1,55 μm × 1,55 μm piksel boyutu 

o Çıkış: RAW12 / 10/8, COMP8 

o Arka odak: Ayarlanabilir (12,5 mm – 22,4 

mm) 

o Lens standartları: C montajı, CS montajı (C-

CS adaptörü dahildir) 

o IR kesme filtresi: Entegre 

o Şerit kablo uzunluğu: 200 mm  

o Tripod yuvası: 1/4 ”-20 

 

T200 Thruster: T200 thruster, ROV'lar, AUV'ler, yüzey gemileri ve daha 

fazlası için iyi bir seçenektir. Patentli taşkın motor tasarımı, güçlü, verimli, 

kompakt ve uygun fiyatlı halde olmasını sağlar. T200 İtici, kapsüllenmiş motor 

sargıları ve statoru ve tamamen kaplamalı mıknatıslar ve rotor içeren tamamen 

su basmış fırçasız motordan oluşan patentli sualtı itici tasarımını kullanır. İtici 

gövdesi ve pervane, sert polikarbonat plastikten yapılmıştır ve sadece açıkta 

kalan metal bileşenler deniz sınıfı 316 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu iticiyi 

seçmemizin nedeni hem fiyatının uygun olması hem de deniz altılara uygun 

tasarımı olmasıdır. 

Özellikleri: 

o Çalışma gerilimi: 7-20 volt 

o Nominal Tam Gaz Akımı (16 V): 24 Amper 

o Maksimum Tam Gaz Akımı (20 V): 32 Amper 

o Nominal Tam Gaz Gücü (16 V): 390 W 

o Maksimum Tam Gaz Gücü (20 V): 645 W 

o Tam Gaz FWD / REV İtme @ Nominal (16 V): 5,25 / 4,1 kg 

o Tam Gaz FWD / REV İtme @ Maksimum (20 V): 6,7 / 5,05 kg 

Şekil 31: Raspberry Pi Kamera 



 
 

26 
 

 

 

DS3225 Su Geçirmez Servo Motor: Servo motor açısal hareketleri yapmaya 

yarayan bir motor çeşididir. Çoğu robot teknolojilerinde kullanılmaktadır. 

DS3225 servo motor, su geçirmez olduğu ve yeterli gücü sağladığı için 

seçilmiştir. 

Özellikleri: 

o Durma Torku (5V): 21 kg / cm 

o Durma Torku (6,8 V): 24,5 kg / cm  

o Hız: 0.15 sn / 60 ° (5V) / 0,13 sn / 60 

° (6,8 V) 

o Çalışma gerilimi: 4.8 ~ 6.8 dc volt 

o Ağırlık: 60 g 

o Motor Tipi: DC Motor 

o Dişli Türü: Bakır ve Alüminyum 

o Çalışma sıklığı: 50-333Hz 

o Boyut: 40 x 20 x 40,5 mm 

 

Joystick: Bir giriş cihazıdır. Makinelere yön açı vermek, 

belirli görev atamak için kullanılır. Bizim aracımız kontrol 

için joystick kullanılmaktadır. Aracımızda yetiştirebilir 

isek Arduino kullanarak kendi korntrolcümüzü yapmayı 

planlıyoruz. 

 

 

 

 

  

Şekil 32: T200 Motoru ve Özellikleri 

Şekil 33: Servo Motor 

Şekil 34: Joystick 
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4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

Robotumuzun algoritması iki farklı yolla tasarlanabileceği planlandı. İlk yol 

hazır bir arayüz olan QGround yazılımını kullanmaktır. Bu arayüz genellikle 

Drone’larda kullanılsa da su altı aracımız için tüm gereksinimlerimizi 

karşılamaktadır. Full uçuş özelliği ve görev planlaması özellikleri ile güvenlik 

açısından diğer arayüzler arasında öne çıkmaktadır. Açık kaynaklı otopilot 

arayüzleri olan ArduPilot veya PX4 ile tüm kontroller sağlanabilmektedir. 

Linux, microsoft , IOS ve android tabanlı aletlerde çalışmaktadır. Bu arayüz 

ücretsiz bir şekilde internet sitesinden internet sitesinden indirilip kolayca 

kuruluöu yapılabilir. İkinci yol ise kendi arayüzümüzü oluşturmaktır. Bu 

seçenek kendimizi geliştirmek için daha çok istediğimiz seçenektir ancak içinde 

bulunduğumuz olaylar sonucu bir araya gelip arayüz oluşturmanın zorlaşacağını 

düşünmekteyiz. Ayrıca bu sıkıntılı süreçte rehberimiz olmayacağı için 

yapacağımız küçük hatalar büyük sorunlara sebep olabilir. Yarışmaya yetişmese 

bile imkan ve zaman bulursak güzel bir tecrübe için bir arayüz oluşturmayı 

denemeyi hedefliyoruz. 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Robotumuzun elektronik kısmında kullandığımız Rasberry Pi ile 

kullanabileceğimiz en uygun yazılım dili olan Pyhton’ı yazılım dilimiz olarak 

seçtik. Aracın kontrolü için ise Xbox kumandası ya da benzeri kumandaladan 

kullanmayı planlıyoruz. Seçtiğimiz arayüz QGround’un yazılımı ise 

ArduSub’dır. ArduSub bize birçok açından kolaylık sağlayacak kaliteli bir 

arayüzdür. Araçta kamera olarak Raspberry Pi Yüksek Kalite Kamera kullanıldı. 

Raspberry Pi 4 kartı ile uyumlu olan bu kamera kaliteli görüntü sağlarken 

yazılım konusunda yardımcı oluyor 

4.4.  Dış Arayüzler 

Kendi arayüzümüzü geliştirmemiz halinde QGroundControl arayüzünün ArduSub 

yazılımını kullanmayı amaçlıyoruz. Bu uygulamayı kullanarak motorların, pervanelerin 

dönüşünü, kalibrasyonlarını vs. ayarlıyabiliriz. 

 

Şekil 35: QGround Arayüzü 
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QGroundControl: QGroundControl, PX4 veya ArduPilot motorlu araçlar için tam uçuş 

kontrolü ve araç kurulumu sağlar. Sürüş sırasında her türlü özelliği ile yardım sağlar ve 

gps ile kamera görüntüsünü kullanıcıya sunar. 

4.4.1 İvme Ölçer ve Pusula 

Bu arayüzde ivme ölçer yardımıyla robotun anlık hızını 

öğrenebiliriz. Aracın maksimum hızlarını ve belirli bir zamanda 

ne kadar yol aldığımızı öğrenebiliriz. Pusulayı kullanarak ise 

aracı görmesek bile aracın hangi yönde gittiğini anlayıp ona 

göre yönlendirebiliriz.  

 

4.4.2 Derinlik 

Aracın bulunduğu derinlikle ilgili bilgi verir bu sayede aracımızı 

güvenli bir şekilde derinlik ayarlarını kontrol ederek aracın 

olması gereken derinlikte kalmasını sağlayabiliriz.  

 

 

4.4.3 Güç Durumu 

Aracın içinde bulunan güç kaynağının kullanım kapasitesinin durumunu 

gösteren simgedir. Bu simge bize robotumuzu ne kadar kullanabiliriz ve sarj 

ettiğimizde ne kadar kullanabileceğimiz hakkında fikir sahibi olmamızda 

yardımcı olur. 

4.4.4 Gps ve Kamera Görüntüsü 

GPS aracın anlık konumunu ve o konumla ilgili bilgileri kullanıcıya gösterir. 

Bu da bize aracın nerede olduğunu daha kolay görmemizi sağlar. Kamera 

görüntüsü ise aracı bilgisayardan kontrol ederken kameramız aracılığı ile gelen 

görüntüyü bilgisayar üzerinden görmemizi sağlar ve kameradan alınan bir 

veriyi okumamız için olanak tanır. 

4.4.5 QGroundControl İle Pixhawk Bağlantısını Kurmak 

1. ArduSub Yazılımını Yüklemek 

QGroundControl masaüstü sürümleri, Pixhawk ailesi uçuş kontrol kartlarına 

PX4 Pro veya ArduPilot ürün yazılımını kurabilir. Varsayılan olarak QGC, 

seçilen otomatik pilotun geçerli kararlı sürümünü yükler, ancak beta 

derlemelerini, günlük derlemeleri veya özel ürün yazılımı dosyalarını da 

yüklemeyi seçebilirsiniz. 

QGroundControl ayrıca SiK Radyoları ve PX4 Flow cihazları için ürün 

yazılımı yükleyebilir. 

 

 

Şekil 36: Pusula Arayüzü 

Şekil 37: Derinlik Arayüzü 
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2. Pixhawk Cihazını Bağlamak 

1-Önce üst araç çubuğundan Dişli simgesini (Araç Kurulumu), ardından kenar 

çubuğundan Donanım Yazılımını seçin. 

 

Şekil 38: Pixhawk Cihazını Bağlamak 

2- Pixhawk cihazınızı bilgisayarınıza bir USB yardımıyla bağlayın. 

3.Yüklenecek Ürün Yazılımını Seçin 

Cihaz bağlandıktan sonra yüklenecek ürün yazılımını seçebilirsiniz 

(QGroundControl, bağlı donanıma göre makul seçenekler sunar). 

 

Şekil 39: Ürün Yazılımı Seçimi 

1-Pixhawk uyumlu bir kart için, mevcut kararlı sürümü indirmek için PX4 Flight 

Stack vX.X.X ArduPilot Flight Stack radyo düğmelerini seçin. 

ArduPilot'u seçerseniz, aracın türünü (aşağıda gösterildiği gibi) özel ürün 

yazılımını da seçmeniz gerekecektir. Biz su altı ürünü olarak kullanılan 

ArduSub’ı seçtik. 



 
 

30 
 

 

Şekil 40: Ürün Yazılımı Seçimi 2 

4.Ürün Yazılımını Son Hale Getirin 

Güncellemeyi başlatmak için “OK” düğmesine tıklayın. 

Bellenim daha sonra bir dizi yükseltme adımına geçecektir (yeni bellenimi 

indirme, eski bellenimi silme vb.). Her adım ekrana yazdırılır ve bir ilerleme 

çubuğunda genel ilerleme görüntülenir. 

 

Şekil 41: Ürün Yazılımının Tamamlanması 

Güncelleme tamamlandığında QGround Control ile Pixhawk bağlanmış 

olacaktır. 
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4.4.6 İvme Ölçer Sensörü Kalibrasyonu 

Bu yapılan kalibrasyon büyük bir önem teşkil etmektedir. Bu kalibrasyon 

QGroundControl ‘ün robotun önünü tespit etmesi için yapılır. Aynı zamanda bu 

sensör Pixhawk’ın içinde yer almaktadır. 

1. İlk önce İvme Ölçer kalibre edilmelidir yoksa başka sensörü kalibre 

edemezsiniz.  

2. İvme Ölçer' i seçin ve seçenekler karşınıza çıkacaktır. 

3. Yazılım sensör pozisyonunu soracaktır "Roll90" ı seçin.  

4. Aracı farklı pozisyonlarda bulundurmalısınız. Tüm gereksinimler 

tamamladıysanız sıradakine basın.  

5. Sıradaki kalibrasyon için yine “Roll90”ı seçin ve tamama basın. 

6. Şimdi kendinize boş alan bulun ve aracı kolunuzda tutarak tüm eksenlerine 

döndürdüğünüzden emin olun.  

7. Durum çubuğu tamamen yeşil oluncaya kadar devam edin.  

8. İşlem bittiğinde kalibrasyonun başarılı olup olmadığına dair geri dönüş 

alacaksınız. Eğer, metre göstergesi sarı bölgede ise kalibrasyonu tekrarlamanız 

önerilir. Eğer, kırmızı bölgede ise işlemi tekrar etmek zorundasınız.  

9. Eğer kalibrasyon başarılıysa tamama basın ve sistemi yeniden başlatın ve 

Konfigürasyonun düzgün kaydedildiğinden emin olun.  

10. Bunu yapmak için aracınızın güç kaynağını 10 saniye kadar kesin ve tekrar 

güç verin. 

 

5. GÜVENLİK 

BÖLÜM ALINAN ÖNLEMLER 

Genel Laboratuvarda bütün takım üyelerine yetecek sayıda eldiven, gözlük ve 

maske ayarlandı. 

Genel Genel laboratuvar kuralları tekrar okundu ve görülebilecek bir yere asıldı. 

Genel Acil durdurma butonu kolay ulaşılabilir bir yere yerleştirilip bütün takım 

üyelerine yeri gösterildi. 

Genel İşler bittikten sonra her yer güzelce toplanıp açıkta eşya kalmayacak şekilde 

ayarlandı. En son çıkan kişi prizlerde takılı bir şeyin olup olmadığını kontrol 

etmeden çıkmadı. 

Genel Çalışma alanına yiyecek veya içecek sokulmadı. 
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Mekanik Robotun hareketini sağlayan motor/pervane sistemlerinde ortada açık keskin 

uçlar olmayacak ve tüm uçlar köreltilmiş ya da nozul içerisinde bulunacak 

şekilde ayarlandı. 

Mekanik Robotun ana gövdesinde keskin noktalar bulunmayacak şekilde yuvarlatıldı. 

Mekanik Araç su almaması için tasarlandı ve test edildi. 

Mekanik Robotun üzerinde gevşek parça (kamera vb.) bulunmayacak şekilde her şey 

sabitlendi. 

Elektronik Kabloların elektrik yalıtımı tam ve uygun olacak şekilde ayarlandı. Herhangi 

bir şekilde açıkta kablo, elektriksel bağlantı vb. olmadığından emin olundu. 

Elektronik Robot üzerinde bulunan elektrik motorlarının suya karşı izolasyonu yapıldı. 

Elektronik Elektriksel aksam su sızdırmadığından emin olunduktan sonra su sızdırmaz 

bir kutuya yerleştirildi. 

Elektronik Üretimde kullanılan tel ve konnektörler sistemin elektrik yükünü 

kaldırabilecek özellikte seçildi. 

Elektronik Elektronik sistemin içerisine nem, basınç vs. sensörler konulup olası bir kaza 

durumunda kolayca müdahale edilebilecek şekilde ayarlanmıştır. 

Yazılım Arayüzün en iyi şekilde bilgi ve görüntüyü sağladığından emin olundu. 

Yazılım Alıcı ve verici arasındaki tüm bağlantılar sağlıklı şekilde çalışıp çalışmadığı 

ve eksik veya yanlış yere giden sinyal olup olmadığı kontrol edildi, varsa 

düzeltildi. 

Tablo 3: Güvenlik Tablosu 

6. TEST 

Son zamanlarda herkesi etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi nedeniyle takım üyelerimiz 

bir yerde toplanıp çalışamadığından test çalışmaları henüz gerçekleştirilememiştir. Ancak 

yapılacak testlerin büyük bir çoğunluğu planlanmıştır. Planlanan test süreçleri şu şekildedir: 

 

• Robotta kullanılacak tüp için seçilen materyalin ve iskelette kullanılacak 

malzemelerin  su geçirmezliği bir havuzda test edilecektir. 

• Raspberry Pi ile Ethernet üzerinden haberleşme sağlanacaktır.  

• Görevler için kullanılacak kameranın su altında sağladığı görüntü çözünürlüğü 

Raspberry Pi üzerinden incelenecektir. 

• Gereğinden fazla veya az elektrik kullanan birim var mı diye bakılacaktır. 

• Hiçbir elektriksel birime su sızmadığından emin olunacaktır. 

• Robotik kolun hareket kabiliyeti ve cisimleri kavrayışı test edilecektir. 

• Robotun sisteminin tamamının kurulumu yapılarak motor ve pervanelerin testleri 

gerçekleştirilecektir. 
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7. TECRÜBE 

İnsansız su altı robotunun tasarım ve araştırma süreci boyunca birçok tecrübe edinilmiştir. 

Yapılan hatalar değerlendirerek gerekli değişim ve geliştirmeler yapılmıştır. Kazanılan 

başlıca tecrübeler şunlardır: 

 

• Sürtünmenin azaltılması ve çemberden geçiş görevinin daha rahat bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için robotun yüzey alanı küçültülmelidir. Diğer durumda robotun 

yüzeyi çok geniş olduğunda sürtünme arttığından robotun ilerleyişi zorlaşacak  ve 

geniş bir iskeletle çemberlerden geçişi daha zor olacaktır. 

• İlk başta sekiz pervane içeren bir tasarım tercih edilmişti ancak bu tasarımdan 

vazgeçilmiştir. Çünkü fazla sayıda pervane ve motor kullanılması bunların robota 

boş yere ağırlık yapmasına, enerji israfına ve takım için fazladan masrafa sebep olur. 

Bunların önlenmesi için de daha az sayıda pervane ve motorun en üst noktada verim 

sağlayacak şekilde konumlandırılıp kullanılması daha uygun olacaktır. 

• Su geçirmezliğin sağlanması için yalıtımların düzgün bir şekilde yapılması 

gerekmektedir ve sızdırmazlık için conta kullanılmalıdır. Çoğu yerde de yalıtımı 

sağlamak adına epoksi tercih edilmelidir.  

• Su geçirmez tüp bütün elektronik parçaları içinde bulundurmaktadır. Bu sebeple 

elektronik malzemelerin düzenlemesi dikkatli bir şekilde yapılmadığı durumda da 

parçaların birbirine karışma ve zarar görmesi çok büyük bir olasılıktır. Bunlar göz 

önünde bulundurularak tüpün içine bir electronics tray yerleştirilerek elektronik 

parçaların sabit ve düzenli tutulması sağlanmalıdır. 

• Görev esnasında objelerin doğru bir şekilde tespit edilip düzgünce yerleştirilmesi 

gerekmektedir. Bunun içinde görüntünün net ve doğru olması sağlanmalıdır. Kamera 

su altında  ışık kırılmaları sebebiyle nesneleri gerçekte bulundukları yerden farklı bir 

şekilde gösterebilir. Kameradan doğru bir şekilde görüntünün aktarılabilmesi için 

kamerenın konulduğu kısıma kubbe(dome) yerleştirilerek ışık kırılmalarının 

olumsuz etkisi hafifletilmelidir. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlanması 

GÖREV 
PLANLANAN 

BİTİŞ TARİHİ      

TAMAMLANMA 

DURUMU 

Ön Tasarım 

Süreci                                     
    25.03.2020      

Görev Dağılımı     02.03.2020     %100 

SolidWorks Eğitimi     12.03.2020     %100 

Görev Analizi     13.03.2020     %100 

Elektronik Şema Çizimi     18.03.2020     %100 

Ön Tasarım Raporu Bitişi                     21.03.2020     %100 

Kritik Tasarım Raporu     05.06.2020     %80 

Parçaların Tasarlanması     10.05.2020     %100 

En Uygun Şaseyi Belirleme     13.05.2020   

Robotun Çizimi     20.05.2020   

Robot Kolun Çizimi     26.05.2020   
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Çizilen 

Parçaların  Montajlanması         
    3.06.2020     %100  

Sponsor Bulma  0  4.07.2020     %0 

Hareket Kabiliyeti Videosu     14.08.2020     %0 

Gerekli Parçaların Tedariki     08.07.2020     %0 

Robot Parçalarının Birleştirilmesi     01.08.2020     %0   

Robotu Test Etme     04.08.2020     %0 

Robotu Tekrar Düzenleme     10.08.2020     %0 

Tablo 4: Zaman Planlaması 

8.8.1 Zaman Planlaması Yapmak Neden Önemlidir 

Yapılacak her işte belirli bir zaman çizgisi yapmak hem daha çok verim 

alabilmek hem de işi zamanında bitirebilmek için önemlidir. Özellikle 

yarışmalarda ve grup çalışmalarında zaman planlaması yapmak olabilecek çoğu 

aksaklığın önüne geçer. Bizde araçta, parça temininde veya olası gecikmelerde 

sıkıntı yaşanmaması için bir zaman çizelgesi yaptık. Bu zaman çizelgesi 

oluşturulurken yarışmanın bize verdiği zaman çizgisi, malzeme ve parça temini 

ele alındı. Bugüne kadar, oluşturduğumuz zaman çizelgesinin faydasını gördük 

ve görmeye devam ediyoruz. 

8.2 Bütçe Planlanması 

 

Malzemeler Fiyat Adet Tutar 

Pixhawk 750 TL 1 Tane 750 TL 

Raspberry Pi 4 (2GB) 400 TL 1 Tane 400 TL 

Raspberry Pi Camera Module V2 330 TL 1 Tane 330 TL 

T200 Thruster + 

Basic ESC 

1442 TL 6 Tane 8652 TL 

Sıcaklık ve Nem Sensörü 35 TL 1 Tane 35 TL 

İvme Sensörü 8 TL 1 Tane 8 TL 

Mesafe Sensörü 75 TL 2 Tane 150 TL 

Joystick 347,88 TL 1 Tane 347,88 TL 

Thruster Cable (Metre) 56 TL 5 Tane 280 TL 

Servo Motor 230,99 TL 2 Tane 461,98 TL 
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Basınç Sensörü 30 TL 1 Tane 30 TL 

Led Işık 20 TL 1 Tane 20 TL 

Alüminyum Levha + 

Lazer Kesim 

50 TL 1 Tane 50 TL 

3B Baskılar 50 TL 1 Tane 50 TL 

Toplam Tutar 11,564.86 TL 
  

Tablo 5: Bütçe Planlaması 

8.3 Risk Planlaması 

• Bir sorunla karşılaşıldığında en önemli şey sakin kalabilmektir.Takım olarak 

herhangi bir sorunla karşılaştığımızda sakin bir şekilde o sorunun üstesinden en 

iyi şekilde gelecek çözümü bulmaya çalışırız. Daima, bir aksilik çıkması halinde 

elimizde olan yedek planlarımız vardır. Ne kadar önlem alınırsa alınsın, bir 

aksilik çıkma olasılığı olduğunu bilir ve takımca buna göre hareket 

ederiz.                 
• Yarışma esnasında robotun içine su alması ve bazı parçaların işlevsiz hale 

gelmesine karşın ne yapabiliriz? 

• Robotumuzun iç kısmında bir adet nem sensörü bulunmaktadır. En ufak bir su 

sızmasına karşı bundan anında haberimiz olacağı için robotu hızlıca su içinden 

çıkarabiliriz ve hiçbir parçaya zarar vermez.Buna rağmen olası durumda 

parçaların yedeği ile değiştirerek veya işlevsel hale getirmek için bakım isteriz. 

• Hassas parçaların (pervane vb) zarar görmesi durumunda ne yapılabilir? 

• Özellikle hassas olan parçaları (pervaneler ve manipülatör kol) kendimiz 

üretmeye çalıştık. Çünkü bu gibi parçaların zarar görmesi çok olası ve 

düzeltilmesi ancak yeni bir parçayla olabilir. Herhangi bir zarar görmesi 

durumunda yeni parçayı kolayca elde edebiliriz. 

• Herhangi bir motorun işlevsiz hale gelmesi durumunda ne yapılabilir? 

• Takım olarak böyle ani bir durumda ne yapılacağına karşın önceden çalışırız ve 

herhangi bir motor bozulmasına karşı yedek motorumuz bulundururuz. 

• Malzeme gelmemesi , zaman planının dışında çıkılması gibi durumlarda ne 

yapılabilir? 

• Bu gibi durumları önlemek için malzemeleri erken tedarik etmeye 

çalışırız.Planlamaya uygun olarak gitmek için kaybedilen vakitleri takım üyeleri 

olarak kalan günlerde telafi ederiz.    

 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Takım üyelerinin her birinin yeterli tecrübeye sahip olmamalarına rağmen sorunsuz bir 

şekilde başarılı bir rapor hazırlandı. Covid-19 yüzünden fiziksel olarak bir araya gelemeyen 

takım üyeleri, farklı şehirlerden sosyal mecralar aracılığıyla iletişim kurup bu sürecin 

raporun hazırlanmasını etkilememesini sağladı.  

Araç tasarlanırken ortaya çıkan fikir çeşitliliği sonucu eşsiz bir tasarım ortaya çıkmıştır. 
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Tasarım hedeflenen çoğu amacı karşılayacak nitelikte tasarlanmıştır. Aracınn tasarımında 

kullanılacak çoğu malzemenin 3B yazıcıdan çıkarılmasına karar verilerek daha özgün bir 

tasarımın ortaya çıkması hedeflenmiştir.  

Aracın tasarımı, canlılardan ilham alınarak ve geçmişte yapılan su altı araçlarının 

incelenmesi sonucu üyelerimiz tarafından Solidworks programı kullanılarak tasarlanmıştır. 

Araca ek olarak yapılan robotik kol da aynı şekilde benzerleri incelenerek ve ilham alınarak 

üyelerimiz tarafından aynı program üzerinden tasarlanmıştır. 

Kullanılacak olan gyro sensörü sayesinde araç su yüzüne çıkmakla kalmayıp başladığı yere 

dönebilecek ve dengesini koruyabilecektir. Farklı açılarda yerleştirilen pervaneler hareket 

kabiliyeti en yüksek seviyeye çıkartılacaktır. Pixhawk’a eklenecek yazılımın grup üyeleri 

tarafından yazılması aracı daha özgün kılacaktır.  

 

10. KAYNAKÇA 

https://www.youtube.com/watch?v=SXYOa6nLCsk&t=176s   

https://bluerobotics.com/store/thrusters/t100-t200-thrusters/t200-thruster/ 

https://www.element14.com/community/docs/DOC-94932/l/raspberry-pi-high-quality-

camera 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-high-quality-camera/ 

https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/basinc-sensoru-nedir-cesitleri-

nelerdir/22081#ad-image-0 

https://www.direnc.net/bmp180-dijital-barometrik-sensor 

https://www.polinyapi.com.tr/urunler/aluminyum-levha-ve-profiller/aluminyum-levha.html 
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