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1. RAPOR ÖZETİ  

Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına katılmaya karar verdikten 

sonra, Matiricie ROV takımı olarak hızlı adımlar attık. Görev dağılımımızı (bkz:2.2) 

tamamladıktan sonra adım adım hedefimize ilerleyerek Ön Tasarım Raporu’muzu 

tamamladık. Bu aşamada olumlu sonuç almamızın ardından takım olarak 

toplantılarımızın sonucunda Kritik Tasarım Raporu aşamasında yapmamız gereken 

değişiklikleri kararlaştırdık. Bütçe, araç tasarımı gibi alanlarda yaptığımız değişiklikleri 

Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi (bkz:3) başlığından detaylı olarak bilgi sahibi 

olabilirsiniz.  

Kendi oluşumumuz olan sistem tasarımımız (bz:4.1) belirlenmiş olan kıstaslara 

göre çizilmiş, ardından nihai karara varılmıştır. Tüm  takımın  düşüncesi göz önünde 

bulundurularak karar verilen araç tasarımı (bkz:4.1.1) seçilme nedenleri, malzemeleri 

(bkz:4.1.2), üretim yöntemleri (bkz:4.1.3) ve fiziksel özellikleri ile         (bkz: 4.1.4) 

detaylı olarak belirtilmiştir.  

 Elektronik alanında belirlenen ana hatların detaylarını kararlaştırabilmek için 

yapılan görüşmeler ışığında izlenen elektronik tasarım süreci (bkz:4.3.2) şematik olarak 

hazırlanıp bu raporda da gösterilmiştir. Robotumuzun görevleri yapabilmesi için önemli 

bileşenlerden olan yazılım süreci (bkz:4.3.2) ve dış arayüzler (bkz:4.3.3) yapılan 

araştırmaların sonuçlarının harmanlanması sonucu bir yol haritası hazırlanmıştır. 

Takımca bu süreçte en çok önem verdiğimiz konulardan biri olan güvenlik 

(bkz:5) konusunda aldığımız ve alacağımız önlemler sırasıyla listelenmiştir. Her ne 

kadar evlerimizden çıkamıyor olsak da bu bizi çalışmaktan alıkoyamadı. Bu yüzden 

pandemi sürecinden önce gerçekleştirilmesi planlanan testleri sanal ortamda 

simülasyonlar aracılığıyla yaptık (bkz:6).  

Tüm bunları yaparken oldukça sorunla karşılaştık fakat hiçbiri bizi yıldıramadı 

aksine bize tecrübe (bkz:7) kattı. Bu sorunları aşmamızdaki en büyük yardımcılarımız 

zaman (bkz:8.1), bütçe (bkz:8.2) ve risk (bkz:8.3) planlamalarımızdı.  

Attığımız her adımda kendimiz olarak özgünlüğümüzden (bkz:9) hiçbir zaman 

ödün vermemeye gayret gösterdik. Yaptığımız tüm çalışmaları detaylarıyla birlikte bu 

raporda bulabilirsiniz. 
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2. TAKIM ŞEMASI 
2.1. Takım Üyeleri  

Kübra Özdemir - Danışman: 

 

Ben Kübra Özdemir, Trakya Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf 

öğrencisiyim. Mühendislik, elektronik benim 

için hiçbir zaman bir heves olmamıştır. Hatta 

zaman içinde bir tutkuya dönüşmüştür. 

Tutkumu daha ileri taşımak için deyim 

yerindeyse hiç durmadan çalıştım. İstanbul 

Teknik Üniversitesi 25. EMÖS “Dinamik 

Hikaye” Sempozyumu gibi seminerlere 

katılarak kendi alanım başta olmak üzere 

mühendisliğin tüm alanlarında bilgi sahibi 

olmak ve kendimi geliştirmek adına hızlı 

adımlar attım. Bu sayede şehrimizdeki iki 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bursiyerinden 

biri oldum. Çalışmalarımı ve araştırmalarımı 

sadece kendime saklamak istemedim. Bu yüzden 2019 yılının Temmuz ayında eğitimlerine 

başlayan DENEYAP Teknoloji Atölyesi’nde eğitmen olarak görev almaya başladım. 2020 

yılının Mart ayına geldiğimizde ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Bilim Üsküdar 

Bilim Atölyeleri Koordinatörlüğü görevine layık görüldüm. Öğrencilerime bildiklerimi 

aktarırken onların gözlerindeki öğrenme aşkını gördükçe bunu değerlendirmek istedim. En 

iyi deneyimlerin yaşayarak edinileceğini düşündüğümden öğrencilerimle çeşitli yarışmalara 

katılmaya karar verdik. Geçtiğimiz aylarda yine danışmanlığını yaptığım takımımla 

katıldığımız ODTÜ Robot Günleri yarışmasının ardından 2018 ve 2019 yıllarında gönüllü 

olarak yer aldığım Teknofest’e bu kez öğrencilerimin danışmanı, destekçisi olarak katılmak 

benim ve öğrencilerim için yaşayarak edinilen deneyimlerin yanında çok güzel anılar 

bırakacaktır. 
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Tunç Tuncay - Takım Lideri: 

 

Ben Tunç Tuncay, Edirne Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 10. 

sınıf öğrencisiyim. Robotiğe olan ilgim uzun yıllardır sürdüğü için 

2016 FLL İstanbul yerel turnuvası, 2017 FLL Bursa Yerel 

Turnuvası, 2017 FLL İzmir Ulusal Turnuvası, 2019 FLL İstanbul 

3. Yerel Turnuvası, 2019 FLL İzmir Ulusal Turnuvası, 2019 FLL 

Jr. Edirne Turnuvası gönüllülüğü, 2019 ROBOTRAK'19, 2019 

FLL Uruguay Open International, 2019 VRC Kampı, 2019 Event 

Horizon, 2019 VRC Nişantaşı Üniversitesi 1. Yerel Turnuvası, 

2020 VRC Özyeğin Üniversitesi 2. Yerel Turnuvası, 2020 VRC 

Özyeğin Üniversitesi 3. Yerel Turnuvası, 2020 VRC Özyeğin 

Üniversitesi Ulusal Turnuvası, 2020 GENÇBİZZ Ön Elemeleri, 

2020 GENÇBİZZ Finalleri gibi etkinliklerde bulundum. Şu an da 

aktif olarak tüm takım üyelerimizin bulunduğu bir FRC takımının 

kaptanıyım. Edirne DENEYAP Atölyesinde aldığım eğitimle 

ilgimi pekiştirdim ve 3 boyutlu tasarım konusundaki 

araştırmalarımı hızlandırdım. Çalışmalarım sonucunda Lego 

Digital Designer, Tinkercad, Sketchup, Autocad, Fusion 360, 

Inventor ve Solidworks programlarını kullanarak çizim 

yapabilmekteyim. Takımca katıldığımız ODTÜ Robot Günleri 

yarışmasının ardından lideri olduğum takım ile Teknofest’e 

katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 

      Kerem Yıldız - Mekanik ve Yazılım: 

 

Ben Kerem Yıldız, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf 

öğrencisiyim. Yazılım ve elektroniğe olan ilgim çok küçük 

yaşlardan beri süregeldiğinden dolayı kendimi geliştirmek 

amacıyla harcayabileceğim uzun bir zamana sahip oldum. Bu 

süre zarfında Python, C++, Micropython ve Java programlama 

dillerini öğrenme fırsatı buldum. Bahçeşehir Üniversitesi Move 

Up gibi birçok seminere ve etkinliğe katıldım. Bir elektronik 

programlama platformu olan Arduino hakkında severek 

oluşturduğum bilgi birikimimi yayabilmek amacıyla 

okulumuzda derslerden artakalan zamanlarda öğrenci 

arkadaşlarıma Arduino dersleri vermekteyim. Ayrıca 

okulumuzun robotik kulübünün başkanıyım. Edirne DENEYAP 

Atölyesi’nde ilgim doğrultusunda aldığım Lego Mindstorm EV3, 

3D tasarım eğitimleri sonucu katıldığım birçok yarışmada 

yazılım ve elektronik alanında görev aldım. Şu anda da aktif 

olarak takım üyelerimizle birlikte kurduğumuz FRC takımında 

Elektronik ve yazılım bölümünün kaptanı olarak görev 

yapmaktayım. ODTÜ Robot Günleri yarışmasında beraber ter 

döktüğüm arkadaşlarımla Teknofest’e katılmak bizim için eşsiz 

bir anı ve övünç kaynağı olacaktır. 
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Beril Yenice - Yazılım: 

 

Ben Beril Yenice, Edirne Bahçeşehir Fen ve Teknoloji 

Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Robotik ilgim 

doğrultusunda 2020 FLL İstanbul Yerel Turnuvası, 2020 

Vodafone Online Covideathon, Bir Fikrim Var, Barlas 

Küntay İnovasyon ve Girişimcilik Ödülleri başta olmak 

üzere birçok proje ve robotik yarışmasına katıldım. 

Edebiyat alanına olan ilgimi değerlendirmek amacıyla 

Özgür Pencere Yayınları Öykü Yarışmasına, Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği 29 Ekim ve 10 Kasım 

konulu kompozisyon yarışmalarına, Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerini konu alan çeşitli mektup, deneme 

ve makale türündeki farklı yarışmalara katıldım. 

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde aldığım robotik ve 

tasarım-üretim eğitimi sonucu yazılım alanındaki ilgimi 

keşfettim ve bu sayede Micropython, Python ve C 

dillerini kullanarak kodlama yapabilmekteyim. 

Takımımızın tüm üyelerinin içinde bulunduğu FRC 

takımında yazılım ve halkla ilişkiler alanlarında görev 

almaktayım. Takımımla birlikte katıldığım ODTÜ 

Robot Günleri yarışmasının ardından Teknofest’e 

katılıyor olmanın bize katacağı deneyim çok değerli olacaktır 

 

 

Esra Çakır - Ar-Ge: 

 

Ben Esra Çakır, Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 

10. sınıf öğrencisiyim. Birçok robotik yarışmasında 

halkla ilişkiler bölümünde yer aldığımdan dolayı 

sponsorluk arayış süreci ve dosya hazırlama konusunda 

oldukça bilgi birikimi oluşturma fırsatı buldum. Bu 

konuda kendimi daha da geliştirebilmek ve yaptığım 

işleri daha profesyonel bir şekilde yapabilmek için 

internet üzerinden seminerlere katıldım. DENEYAP 

Teknoloji Atölyeleri’nde aldığım robotik ve tasarım-

üretim derslerinde elektronik alanına karşı duyduğum 

ilgiyi fark ettikçe aldığım Micropyhton ve Python 

derslerine ilave olarak internet üzerinden Python 

programlama dili dersleri alıyorum. Bu sayede tüm 

takım üyelerimizin üyesi olduğu FRC takımında halkla 

ilişkiler departmanının yanısıra yazılım ve elektronik 

departmanında da görev alabilmekteyim. Takımımla 

birlikte katıldığım ODTÜ Robot Günleri yarışmasının 

ardından Teknofest’e katılmak bilgi birikimimizi geniş 

kitlelere ulaştırırken bu birikimi daha da büyütmek bizler 

için harika bir fırsat olacaktır. 
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       Kadircan Bilir - Elektronik : 

 

 

Ben Kadircan Bilir, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi 

10. sınıf öğrencisiyim. Robotik alanına olan ilgim uzun 

süredir olduğu için zamanımın çoğunu bu alanda yeni şeyler 

öğrenmek için harcamaktayım. Öğrendiğim micropython, 

python ve c programlama dilleri yaptığım projelerde ve 

katıldığım yarışmalarda bana çok büyük yarar sağlamıştır. 

Öğrenme sürecimde mekanik alanındaki ilgimi de 

keşfettim. Bu yöndeki ilgimi de değerlendirmek amacıyla 

araştırmalarımı bu alana yönelttim. Çeşitli online 

seminerlere katılarak da bu ilgimi bilgiyle perçinledim. 

Eskişehir Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık 

Kampı’na katılım göstererek başta hava araçları olmak 

üzere ulaşım araçlarının incelikleri hakkında bilgi sahibi 

oldum. Edirne DENEYAP Atölyesi’nde aldığım eğitimler 

bana kişisel gelişim alanında çok katkı sağladı. Özellikle 3 

boyutlu tasarım eğitimi sayesinde Solidworks kullanarak 

çizim yapabilecek düzeye geldim. Takımımızın FRC 

takımında mekanik departmanında aktif olarak görev almaktayım. Takımımla ilgi ve 

becerilerimizi harmanladığımız ODTÜ Robot Günleri yarışmasından sonra Teknofest’e 

katılabilmek bizim için bir şanstır ve bu şansı en iyi şekilde kullanacağız. 

 

Yağmur Alkan - Tasarım: 

 

 

Ben Yağmur Alkan, Edirne Bahçeşehir Fen ve Teknoloji 

Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim . 2014 yılından beri 

BİLSEM’de çeşitli projelere katılıyorum ve sahne 

alıyorum. 2019 FLL İstanbul 3. Yerel Turnuvası, 2019 

FLL İzmir Ulusal Turnuvası, 2019 FLL Jr. Edirne 

Turnuvası gönüllülüğü, 2019 FLL Uruguay Open 

International gibi yarışmalara katıldım. Halkla ilişkiler 

alanında etkin görev aldığım bu süreç beni sponsorluk 

anlaşmalarının işleyişi ve halka ilişkin proje çalışmaları 

hakkında oldukça deneyimli hale getirdi. Robotik 

çalışmalarımın yanında 10 yıldır gitar çalıyorum. Çeşitli 

etkinliklerde gitarist, piyanist ve solist olarak sahne 

aldım. Diğer hobilerim arasında tiyatro ve resim yer 

almaktadır. Robotiğe duyduğum ilgi DENEYAP 

Atölyeleri’nde aldığım eğitimler ile katlanarak artmaya 

devam ediyor. Atölyemizde aldığım Arduino, Lego 

Mindstorm EV3, Microphyton ve 3D tasarım eğitimleri 

ile kendimi oldukça geliştirme imkânı buldum. Takım 

üyelerimizle oluşturduğumuz FRC takımında aktif olarak halkla ilişkiler bölümünde 

görev alıyorum. Takımımla beraber katıldığımız ODTÜ Robot Günleri Yarışmasından 

sonra Teknofest’e katılabildiğimizden dolayı çok gururluyuz. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

    ÖTR puanlaması sonrasındaki ilk adımımız teslim ettiğimiz raporda kaybettiğimiz puanlara 

bakarak kendimizi eleştirmek oldu. Kaybettiğimiz puanların sebebi kendimizi tam anlamıyla 

ifade edemediğimizden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu yüzden ilerleyişimizi adım adım, 

tekrara düşmeden ve özgünlüğümüzden ödün vermeden siz değerli jüri üyelerine aktaracağız.  

 

    ÖTR puanlamaları açıklanıncaya kadarki süre zarfında KTR için hazırlık yaptık. Geçmiş 

yarışmalarda çekilen fotoğraf ve videoları derinlemesine inceledik. İncelemelerde takdir 

ettiğimiz takımları sosyal medya üzerinden takip ederek izledikleri aşamalar hakkında bilgi 

sahibi olduk. Bu takımların birkaçı ile iletişime geçerek yaşadıkları tecrübeleri öğrendik. Bu 

süreç bizi yarışma için çok heyecanlandırdı. 

 

    Sürecin devamında robot araştırmalarına başladık. Var olan örnek robotların özelliklerini 

takım bünyesinde yapılan online toplantılar ile tartıştık. Beğendiğimiz özelliklerin üzerine 

düşündük ve onlara özgünlük kazandırarak robotumuza ekleme kararı aldık. 

 

    Pandemi dolayısıyla alınan önlemlerde 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı söz konusuydu. 

Bütün takım üyeleri 20 yaş altı olduğundan dolayı evlerimizden dışarı çıkamadık. Bu yüzden 

yüz yüze iletişime geçemedik ama bu durumun bize engel olmasına izin vermedik. Zoom 

üzerinden haftada 3 toplantı yaparak robotumuz ve rapor durumları hakkında konuştuk. Yüz 

yüze yapacağımız konuşmaları görüntülü konuşma üzerinden telafi etmeye çalıştık.  
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Yapmış olduğunuz soru cevap toplantılarına katılarak sorular sorduk ve yanıtlarını dinledik. 

Sizler geçen seneki yarışmada yapılan hatalardan bahsettiniz. Biz bu hataları dinledik ve 

bunlara çözüm bulduk bu çözümlerimizi Risk Planlaması başlığında bulabilirsiniz. 

 

    Yarışma kurallarını okuyup strateji geliştirdik. Robotumuz 6-7 kilo olmasını planlıyoruz 

böylelikle 5.3.1.3. başlığında yer alan kurala göre tam puan alacağız. Çizimlerimizde görüldüğü 

gibi genişlik tam puan almaya uygundur (bkz: Sistem Tasarımı). Böylelikle 5.3.1.2. başlığında 

yer alan kurala göre tam puan alacak ve 80 puanı daha yarışmaya girmeden garantilemiş 

olacağız.  

 

     Tasarımımızda puan sınırına yakın bir robot yapmak yerine daha küçük fakat daha işlevsel 

bir robot tasarımının bir önceki tasarıma kıyasla daha yararlı olacağı kanısına vardık. Aynı 

zamanda robotun pençe sistemini de değiştirme kararı aldık. Bu değişimle su altı temizlik 

görevini eksiksiz yerine getirmeyi planlıyoruz. 

 

Yapılan araştırmalar sonucu ön tasarım raporumuzdakinin aksine daha kompakt ve minimalist 

bir tasarım kullanımı kararlaştırıldı. Tasarımdaki temel bileşenler değiştirilmedi ancak kullanım 

miktarı ve kullanılan modeller açısından birçok değişiklik yapıldı. ÖTR’ye hazırlık sürecinde 

kendi çapımızda yapmış olduğumuz araştırmalar sadece internette bulduğumuz kaynaklarla 

sınırlı kalmıştı. Diğer takımlarla iletişime geçtikten sonra yerli üretici ve satıcıların olduğunu 

öğrendik. Bu sayede hem yerli üreticiyi desteklemiş hem de aracımızın maliyetini düşürmüş 

olduk. Ön tasarım raporumuzdaki maliyet 24 bin 982 lira 59 kuruş iken 29.05.2020 tarihindeki 

ürün listemizin toplam maliyeti 8.716,50 Türk Lirasına düştü. 

 

KTR aşamasından başarı ile geçme durumunda yapılan online toplantıları haftanın her gününe 

çıkaracağız. Elimizde olan parçaları birleştirmeye kendi evimizde başlayacağız. Sokağa çıkma 

yasağının kaldırılmasıyla atölyemize geçecek ve çalışmalarımıza orada devam edeceğiz. 

Deneyap Eğitim Atölyelerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan Matiricie ROV takımı olarak 

belirlenen son video teslim tarihine kadar robotumuzun videosunu sizlerle paylaşacağız. Dileriz 

ki bir an önce tüm dünya olarak bu süreçten ve etkilerinden kurtuluruz. Her şey eskisinden daha 

güzel ve daha bilinçli olur. Bizler de geleceğin Türkiye'si için çalışmalarımıza daha büyük bir 

heyecanla devam ederiz.  

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Aracımızın artı yönlerini elimizden geldiğince kullanış biçimimize uygun hale 

getirmeye çalıştık. Bu amaç doğrultusunda bir çok kez tasarım değiştirdik. Yaklaşık 

6 araç prototipinden sonra istediğimiz son araç tasarımına ulaştık. Bu ulaştığımız 

son araç tasarımını tüm MATIRICIE ROV üyeleriyle birlikte inceledik. İnceleme 

sürecinde aynı zamanda mekanik ekibimiz bize aracın tahmini ağırlığını ve 

boyutunu bize sundu. İncelemenin sonucunda tüm takım üyeleri onay verince bu 

tasarımı kullanmaya karar verdik. 
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    Karar kıldığımız tasarımımız: 27,9 santimetre genişliği, 41,3 santimetre uzunluğu 

ve 13 santimetre yüksekliğe sahip olmakla birlikte şase ve thruster ağırlığı tahmini 

olarak 3.07 kilogramdır. Şase tasarımımızda hedeflediklerimiz ise genişliği kısa 

tutup çember görevinden rahatlıkla geçebilmek, Minimalist ama etkili bir tasarım 

ile manevra kabiliyetini düşürmek ve pençe pozisyonuyla tutup bırakma gerektiren 

görevleri kolayca yerine getirebilmek. 
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Aracın Mekanik Tasarımı  

6.1.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Aracımızın Mekanik tasarımını yaparken pek çok kriteri hesaba kattık. Tasarım 

özgünlüğü, maliyet, üretim kolaylığı ve manevra kabiliyeti bunların bazılarıydı. 

Aracımızın teknik çizimini yaparken ölçüm aletleri daha iyi olduğu için ölçüm 

işlemlerini AUTODESK INVENTOR 2020 PRO uygulamasından yaparken ana 

çizimi daha önceden gördüğümüz derslerin ve alışkanlığımızın etkisiyle 

SOLIDWORKS 2018 STUDENT EDITION programından yaptık. Ön tasarım 

raporunda özgünlükten 7 puan kaybettiğimiz için rapor sonuçları açıklandıktan 

sonra daha minimalist ve çok daha özgün bir robot için çalışmalara başladık. Bu 

çalışmalar sonucunda yeni ROV tasarımımız ortaya çıktı. 
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6.1.2. Malzemeler  

Pixhawk PX4 Autopilot PIX 2.4.8 32 Bit: 

 

Pixhawk uçuş kontrolörü, hızla gelişen ve rafine 

edilmiş Ardupilot mega veya 3DR robotikten 

açık kaynaklı bir proje olan "APM” ye 

dayanmaktadır. Bu uçuş kontrol cihazı, 

kullanıcının isteğe bağlı GPS Modülüyle ara 

noktalarla programlanmış GPS görevlerini bile 

yerine getirebilen sabit kanatlı, döner kanatlı 

veya çok kanatlı taşıtları, tekneleri ve arabaları 

tamamen otonom bir araca dönüştürmesini 

sağlar. Otonom stabilizasyon, yol noktası tabanlı 

navigasyon ve radyo telemetri modülleri ile iki 

yönlü telemetri için destek sağlayabilen tam bir 

otopilottur.  

  

Pixhawk sisteminin avantajları arasında entegre 

çoklu kullanım, bir Unix / Linux benzeri 

programlama ortamı, karmaşık görevler ve uçuş 

davranışı komutları gibi tamamen yeni otomatik 

pilot işlevleri ve tüm işlemler arasında sıkı 

zamanlama sağlayan özel bir PX4 sürücü katmanı bulunur. Bu gelişmiş yetenekler, özerk 

aracınızla ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamasını sağlar. Pixhawk, mevcut APM ve PX4 

operatörlerinin sorunsuz bir şekilde bu sisteme geçiş yapmalarını sağlar. 

 

Teknik Özellikler: 

 Gelişmiş 32-bit ARM CortexM4 yüksek performanslı işlemciler, NuttX RTOS gerçek 

zamanlı işletim sistemini çalıştırabilir. 

 14 PWM / servo çıkışı 

 Veriyolu arayüzü (UART, I2C, SPI, CAN) 

 Otomatik ve manuel mod 

 32bit STM32F427 Cortex M4, FPU ile birlikte 

 32-bit STM32F103 arızaya dayanıklı ortak işlemci 

 168 MHz 

 128 KB RAM 

 2 MB Flash 

 L3GD20H 16 bit jiroskop 

 X4HBA 303H 14 bit ivmeölçer / manyetometre 

 MPU 6000 3 eksenli ivmeölçer / jiroskop 

 MS5607 barometresi 
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30 A ESC:  

 

 

30 A Elektronik Hız Kontrol (Motor Sürücü) 

kartı ile fırçasız motorlarınızı rahatlıkla ve 

güvenle sürebilme imkanı sağlayacaktır. 30A 

sürekli ve 10 saniyeye kadar 40A akım 

verebilen bu motor sürücü sayesinde 

motorlarınızı 210000rpm~35000rpm 

devirlerde 2~12 adet fırçasız motor 

sürülebilmektedir. Ayrıca emniyet kurma, 

özelliği sayesinde motoru bataryaya 

bağladığınızda gaz kolu hangi konumda olursa 

olsun ilk anda çalışmayacaktır. 

 

 

 

 

Ürün Özellikleri: 

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

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

 BEC: 2A / 5V lineer mod BEC 

 Gaz Kolu Sinyali Yenileme Hızı: 50Hz~432Hz 

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

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

 Ebatları: 68mm*25mm*8mm 

 Ağırlık: 37g. 

Özellikler: 

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

olsun, motor hareket etmez. 

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

edilebilir. 

 Aşırı gerilim koruması: Giriş gerilimi izin verilen aralık dışında ise otomatik koruma 

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

 Kullanıcı programlayabilir. 

 Birden fazla programı destekler 

 Lipo ve NiMH bataryaları ile uyumludur. 

 Zamanlama, farklı fırçasız motorlar için uygun şekilde değiştirilebilir. 

 Tam koruma: Alçak gerilim kesme koruması / Aşırı ısınma koruması / Gaz sinyal kaybı 

koruması. 

 Fabrika ayarlarını geri yükleme özelliği 

 Zamanlama: Düşük/orta/yüksek 

 Açılış modu: Normal / Yumuşak / Süper Yumuşak başlangıç 
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Ethernet Kablosu (25m): 

 

 

Ethernet Kablosu, ROV ve diğer deniz altı 

uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir 

yüksek kaliteli sabitleme kablosudur. Nötr olarak 

yüzdürür, 350 lb kopma mukavemetine sahiptir ve 

herhangi bir sızıntıyı kapatmak için su engelleyici 

liflerle gömülmüştür. Bağlama çapı 7.6mm'dir ve 

karşılaştırılabilir ROV ipliklerinin büyük 

çoğunluğundan daha incedir. 

 

Bağ, 26AWG telin korumasız dört bükümlü çiftini 

(UTP) taşır. Bu çiftler renklidir ve çapraz konuşma 

direnci de dahil olmak üzere bir Cat5 ağ kablosuyla 

aynı şekilde düzenlenmiştir. Önceden takılmış bir 

Binder 770 fişi , FXTI ve Fathom Makarasına 

bağlanmayı kolaylaştırır. BlueROV2 veya su 

geçirmez muhafazalarımızdan herhangi biriyle 

arabirim oluşturmak için diğer ucuna bir kablo delici takılmıştır. 

 

Kablonun çekirdeğinde mukavemet için Kevlar teller ve boşluk doldurmak için Dacron lifleri 

bulunur. Her iki fiber, kablodaki çentik veya kopmaların neden olduğu sızıntıları engellemek 

için su bloke edici bileşik ile emprenye edilir. Yüksek görünürlüklü sarı poliüretan köpük kılıf 

aşınmaya karşı dayanıklıdır ve nötr yüzdürme sağlar. 

 

Kablonun sertliği, ROVu'nuza bolca özgürlük sağlayacak kadar esnek olacak, ancak kolayca 

karışmayacak kadar sert olacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni versiyondaki poliüretan ceket 

nedeniyle, iplik orijinal versiyondan daha esnektir. 

 

Fiziksel: 

 Urgan Çapı: 7,6 mm - 0.30 inç 

 Ağırlık: 0,043 kg / m - 0,0287 lb / ft 

 Tatlı Suda Yüzdürme: nötr 

 Tuzlu Suda Yüzdürme: Biraz Olumlu 

 Tel Ölçüsü:  0,14 mm 2 - 26 AWG 

 Çalışma Gücü 35 kg f 80 lb 

 Kırılma Dayanımı: 155 kg f - 350 lb 

 Minimum Çalışma Viraj Çapı:    75 mm  - 3 inç 

Elektriksel: 

 DC Direnci @ 20 ° C : 0.0386 Ω / ft  -  0.127 Ω / m 

 500 VDC'de İzolasyon Direnci:  > 500 MΩ / kft  - > 1640 MΩ / km 

 Voltaj ölçümü: 300 VDC 
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12 Volt 5V Dönüştürücü: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özellikleri: olmayan izole adım-aşağı modülü (BUCK) 

Giriş voltajı: 4-35 V (giriş lütfen değil aşan 38 V) 

Çıkış voltajı: 1.25-32 V sürekli ayarlanabilir 

Çıkış akımı: 0-5A, 4.5A. 

Çıkış Gücü: 75 W önerileri kullanımında daha fazla 50 W, eklemek ısı emici. 

Çalışma sıcaklığı:-40 ila + 85 derece 

Çalışma frekansı: 180 KHz 

Dönüşüm verimliliği: % 96% 'ye kadar (giriş ve çıkış voltajı verimliliği, akım, basınçla ilgili)  

Yük regülasyonu: S (I) ≤0. 8%  

Voltaj regülasyonu: S (u) ≤0. 8%  

Güç göstergesi: evet 

Kısa devre koruması: evet (limit akımı 8A) 

Aşırı sıcaklık koruması: (aşırı sıcaklıktan sonra çıkışı otomatik olarak kapatır) 

Giriş ters polarite koruması: yok (gerekirse lütfen dizeyi yüksek akım diyotuna girin) 

Kurulum: 2 3mm vidalar 

Bağlantı:Kaynak, V-Giriş, % V-OUT çıkış 
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Kamera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üretici Firma China 

Ürün Kategorisi Raspberry Pi Kamera 

Boyutları 25x20x9mm 

Çözünürlük 5 MP (2592x1944 piksel) 

Video Çekimi 1080p, 720p ve 640x480p 

Sensör Tipi OmniVision OV5647 (5 megapiksel) 

Sensör Boyutu 3.67 x 2.74 mmI 

Piksel Sayısı 2592 x 1944 

Piksel Boyutu 1.4 x 1.4 um 

Lens f = 3,6 mm, f / 2,9 

Görüş Açısı 54 x 41 derece 

Görüş Alanı 2 m'de 2.0 x 1.33 m 

Tam kare SLR lens eşdeğeri 35 mm 

Sabit Odak Sonsuza 1 m 

Video Codec H.264 (AVC) özellikli 30 fps'de 1080p 

Pano boyutu 25 x 24 x 9mm (esnek kablo dahil değil) 
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Raspberry Pi 3B: 

 

Raspberry Pi 3,  Raspberry Pi ailesinin ilk 

dört çekirdekli 64 bit işlemciye sahip bilgisayarı 

olma özelliğine sahiptir.  Raspberry Pi 3, 1GB 

RAM ve  400 MHz VideoCore IV grafik 

işlemciye sahiptir.    

 Raspberry Pi 3’ün 64-bit 1.2 GHz ARM 

Cortex A53 çipi, Raspberry Pi 3'ün performansını 

ikiye katlamasını sağlıyor. En önemli yenilikse 

Bluetooth 4.0 ve 802.11n Wi-Fi eklenerek 

bilgisayarın uzunca süredir beklenen iki desteğe 

kavuşmuş olmasıdır.  

 

Raspberry Pi 3 Özellikleri: 

 Broadcom BCM2837 64bit ARMv8 dört çekirdek işlemci 

 1.2GHz 

 1GB RAM 

 Dahili WiFi – BCM43143 

 Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy – BLE) 

 40 Adet GPIO 

 4 Adet USB 2 

 4 uçlu Stereo çıkışı ve Composite video çıkışı 

 Full HDMI 

 Raspberry Pi Kamera bağlanstını için CSI kamera portu 

 Raspberry Pi 7″ dokunmatik ekran için DSI ekran portu 

 Micro SD soketi 

 Güncellenmiş güç katı (2,5A’e kadar destekliyor.) 

 Güç ve aksiyon LED’i 
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Motor: 

 

 

 

 Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 22v) 

 Sürekli Akım : 11a 

 Peak akım : 40a 

 Voltaj – devir ilişkisi : 350kv 

 Anodize alüminyum gövde 

 Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

 Tamamen izole edilmiş, sargılar. 

 

 

 

Motor boyutları: 

Su Altı İticisi 
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Su Altı Haznesi + Basınç Sensörü: 

                                                                             

Özellikleri: 

 İç Çap 90mm 

 Dış Çap 100mm 

 Tuzlu suda kullanıma uygun 

 Anodize alüminyum ve krom malzeme 

 100 – 200 metre azami derinlik* 

 Patentli aktarım teknolojisi 

 Daha az sızdırmazlık elemanı, daha 

 8 motora kadar çıkış(24 Pin) / 8pin 

iletişim hattı / 4 adet(8 pin) anahtarlama 

kanalı hattı 

 

Eklentiler: 

 30 Bar (290 Metre Derinlik) Basınç ve Sıcaklık Sensörü 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

Filament: 

 

 

Filament, 3 boyutlu yazıcıların modellemesi için kullanılan termoplastik hammaddedir. 

Farklı özelliklerde, farklı sıcaklıklarla çalışılması gereken birçok filament çeşidi 

bulunmaktadır. 3D baskı işleminde kullanılan filament en az 3D yazıcı kadar önemlidir. 

Filament kalitesi ve teknik özellikleri baskı kalitesini doğrudan etkilemektedir. İki farklı çapta 

filament vardır: 1,75 mm ve 2,85 mm/3 mm. 

 

Filament Çeşitleri ve Özellikleri: 

 PLA (Poliaktirk Asit) 

 ABS (Akrilonitril Büdadien Stiren) 

 PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol-Modified) 

 Esnek (Flex) 

 TPU (Termoplastik Poliüretan) 

 Özel Filamentler 

 

Ev tipi 3D baskı işlemleri için ABS, PLA, PETG, Flex ve TPU türü filamentler 

kullanılmaktadır. Özel filament diye yazdığımız tür filamentler ise farklı endüstrilerde farklı 

amaçlarla kullanılmaktadırlar. Aşağıdaki incelemede saymadığımız özel filamentler arasında 

bakır, carbon fiber, suda eriyen, metal, fosforlu, PVA, polikarbonat filamentler bulunmaktadır.  
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Servo Motor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Teknik Özellikler: 

 Durma Torku (5V): 21 kg / cm 

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

 Hız: 0.15 sn / 60 ° (5V) / 0,13 sn / 60 ° (6,8 V) 

 Çalışma gerilimi: 4.8 ~ 6.8 dc volt 

 Ağırlık: 60 g 

 Motor Tipi: DC Motor 

 Dişli Türü: Bakır ve Alüminyum 

 Çalışma sıklığı: 50-333Hz 

 Boyut: 40 x 20 x 40,5 mm 
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Vakum Pompası: 

 

 

 

Göstergeli bu elle çalıştırılan vakum pompası, su geçirmez bir muhafaza üzerindeki 

contaların doğrulanmasını kolaylaştırır. 

 

Elle çalıştırılan bu vakum pompası, su geçirmez bir muhafaza üzerindeki contaları 

ıslatmadan test etmenizi sağlar. 

 

Vakum testi çok yüksek basınçta test edilmez, ancak muhafazaların düzgün bir şekilde 

kapalı ve hava geçirmez olduğu konusunda size huzur verir. Bu testi genellikle bir kasayı açıp 

kapadıktan ve günün ilk dalışından önce yaparız. 

 

 

 

 



 
 

23 
 

 

Su Altı Aydınlatması: 

 

 

Yüksek verimli bir Cree XLamp MK-R LED kullanarak elde edilen 15 Watt'ta 1500 

lümenin üzerinde ışık  çoğu araba farından daha parlaktır. Bir ROV'nin önünde geniş 

aydınlatma için 135 derecelik bir ışın açısına sahiptir. Renk sıcaklığı çoğu dalış ışığına ve ROV 

ışıklarına benzer şekilde 6200K'dır. Akrilik uç kapağı ve arkada iki kablo delici ile sağlam bir 

sert eloksallı alüminyum muhafaza içine yerleştirilmiş ve 300m derinliklere gitmesine izin 

verecek şekildedir. İkinci kablo delicisi boştur, ancak ışık, ikinci ışığın birinciye bağlanmasına 

izin vermek için ikinci bir deliciyle birlikte gelir (papatya zinciri). Bu, birden fazla ışığı kontrol 

etmek için ana su geçirmez muhafazadan yalnızca bir kabloya ihtiyacınız olduğu anlamına 

gelir. Özel olarak tasarlanmış enjeksiyon kalıplı akrilik lens, hem havada hem de suda tutarlı 

bir ışın açısı sağlar. 

 

 Ekstrüde alüminyum montaj braketi, ışığın herhangi bir yere monte edilmesini sağlar. 

Işığı O-ring ile (birçok bisiklet lambası gibi) tutar ve hem dişli hem de delikten montaj 

deliklerine sahiptir. Işığı tüplü dalış gibi diğer uygulamalarda kullanmak isteyenler için ışık 

PWM sinyali olmadan çalıştırılabilir. Sarı sinyal kablosunu güç kablosuna bağlamanız 

yeterlidir. Bunu daha da kolaylaştırmak için burada bir anahtar kullanılabilir. Işık 10-48V 

girişlerde çalışır ve 3-48V arasındaki PWM sinyallerini kabul edebilir. Arduino, Raspberry Pi 

ve PixHawk gibi birçok yaygın kartla uyumludur. Kasa, havada çalıştırıldığında rahat bir 55 ° 

C'ye (131 ° F) kadar ısınır ve suda çok daha soğuk kalır. Elektrik şeması, tahta düzeni, ve 

Arduino tabanlı bellenim açık kaynaklıdır ve tasarım dosyaları aşağıdadır. Kendi ihtiyaçlarınıza 

uyum sağlamaktan çekinmeyin.  
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Kontrolcü: 

 

Tuş Sayısı 17 

Titreşim Yok 

Vites Yok 

Turbo Yok 

 

ROV’umuzu uzaktan kontrol edebilmek amacıyla motorları atayacağımız bir 

kontrolcüye ihtiyacımız olduğundan uygun fiyatı ve tuş sayısının fazlalığı nedeniyle tercihimiz 

olmuştur. Bu sayede görevlerde robotumuza kolayca yön verebileceğiz. 

 

 

 



 
 

25 
 

12 Volt 30A Güç Kaynağı:                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Özellikler: 

 

 Kasa: Metal 

 Giriş Gerilimi: 170~250VAC 

 Koruma: IP20 

 Çıkış Gerilimi: 12 VDC 

 Çıkış Max Akım: 30 A 

 Güç: 360 W 

 Ebat: 215x114x49 
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6.1.3. Üretim Yöntemleri 

ROV’umuzun elektronik tüpü, su geçirmez pervane motorları ve mikro 

denetleyicisi www.deringezen.com sitesinden temin edilmektedir. Kalan 

elektronik parçalar yine yerli robotik mağazalarından sağlanmaktadır. 

Robotumuzun şasesinden gripper’ına kadar her parçasını 3 boyutlu yazıcı 

kullanarak kendimiz üretebilmekteyiz. 3 boyutlu yazıcıdan çıktıktan sonra 

ROV’umuzun bazı parçalarını kullanabilmek için “CNC Router” ve “Taşlama” 

yöntemleriyle kısa bir talaşlı üretim sürecinden geçirmekteyiz. Bunların yanında 

elektronik elemanlarımızı bağlamak için lehim makinesi kullanacağız. 

 

3D Baskı: Üç boyutlu baskı (3D Printing); bir çok farklı tanımlamaları olmakla birlikte en genel 

ifadeyle sanal formda tasarlanan bir nesnenin katmanlı üretim tekniğiyle katı modele 

dönüştürülmesidir 

.  

3D Yazıcı: Üç boyutlu yazıcı ise (3D printer); bir modeli katmanlardan 

meydana gelen katı modele dönüştüren makinelerdir. İşlem, bir yazıcıda toner 

veya mürekkebin kâğıda kaynaşmasına benzer şekilde, yatay kesitte her noktada 

bir sıvının veya tozun katılaşması ile yukarı doğru yükselen katmanlar 

oluşturulduğundan yazdırma olarak tanımlanmıştır.  

 

Diğer Üretim Metotlarına Göre Avantajları:3B Yazdırma, 3B modeli 

katmanlara ayıran bir yöntemdir. Her katman 0.1 mm kalınlığında plakalardan 

oluşmaktadır. Oluşturulan plakalar birbiri üzerine kaynayarak model 

oluşturulur. Bu yönüyle bir bloğu kesme ve frezeleme ile yapılan talaşlı 

imalattan farklılık göstermektedir. Geride atık bırakmadığı gibi üretimde de 

esneklik ve yaratıcılık sağlamaktadır. Ayrıca 3 boyutlu yazdırma küçük 

miktarlarda üretime uygun olduğundan plastik enjeksiyon teknolojisine göre 

daha ekonomik çözümler üretebilmektedir. Kalıba gerek duymadan sadece 

tasarımda yapılacak değişiklikle üretilen ürünün değişimine imkân 

sağlamaktadır. Bir başka avantajı ise diğer üretim metotlarıyla üretiminin zor 

veya imkânsız olduğu modelleri üretebilmesidir. Bu yönüyle tasarımcılara 

limitlerin ötesinde esneklik ve yaratıcılık imkânı sunmaktadır. 

 

 

http://www.deringezen.com/
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CNC Router: CNC Routerlar başta ahşap, mdf, sunta, kompozit, pleksi, derlin, poliüratan ve 

hafif metaller olmak üzere birçok farklı malzeme üzerinde oyma, şekillendirme, rölyef, yazı 

kazıma işlemleri yapmak üzere kullanılırlar. Bilgisayar destekli olan bu tezgahlar X, Y ve Z 

olmak üzere 3 eksen boyunca birbirinden bağımsız hareket etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle 

bilgisayar ortamında hazırladığınız şekil ve desenleri tasarım kısıtlaması olmadan 

işleyebilirsiniz. Ayrıca son zamanlarda gelişen teknoloji ile daha sağlam ve daha hassas kesim 

yapan CNC Router modelleri de hazırlanabilmektedir. Spindle veya fener mil olarak 

adlandırılan bir adet yüksek devirli AC motorları vardır. Ve bu motora bağlanan kesici bıçaklar 

ile CNC Router iş parçası üzerinden talaş kaldırarak (veya aşındırarak) malzemeleri 

şekillendirir. 

 

 

 

 

CNC Router’ın Diğer Tezgahlardan Farkı: 

 CNC lazer makineleri parçaları lazer ışınlarıyla keser ve sadece iki 

boyutlu işlem yapabilirler. Oysa CNC Routerlar 3 boyutlu işleme 

yapabilir. 

 

 CNC plazma makineleri sadece metalleri işleyebilirler ve yine lazer 

gibi iki boyutlu çalışırlar. CNC Router ise ahşaptan metale birçok farklı 

malzemeyi işleyebilirler. 

 

 CNC su jeti: lazer ve plazma aksine soğuk kesim yapan tezgahlardır. 

Yüksek basınçlı su kullanarak işlem yaparlar, ahşap için uygun değildir. 
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Taşlama: Hassas Taşlama; temel metal işleme yöntemlerinden biri olmakla birlikte aynen 

honlama, lepleme, polisaj yöntemleri gibi yüzey iyileştirme yöntemidir ve her ne kadar az 

miktarlarda talaş oluşuma sebep olsa da talaşlı imalat kategorisine girmemektedir. 

 

Teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların artması ile yeni üretim metotları 

aranmaktadır. Fakat yeni üretim metotları maliyeti yüksek olduğu için elimizde 

var olan taşlama metotları geliştirirsek maliyeti düşük olur ve ihtiyaçlarımızı 

karşılar. Bu araştırmada taşlama tezgahlarındaki araştırma ve yeni geliştirmeleri 

inceledik. Çalışmanın amacı iş parçalarında hassas ölçü elde etme, sertleştirilmiş 

malzemelerde sertleştirilen yüzeylerden kurtulmak, silindirik parçalarda ısıl 

işlem kaynaklı yüzey hatalarını gidermek, kaliteli ve parlak yüzeyler elde etmek 

gerekir. 

 İş parçalarında hassas ölçü elde etme, 

 Sertleştirilmiş malzemelerde sertleştirilen yüzeylerden kurtulmak, 

 Silindirik parçalarda ısıl işlem kaynaklı yüzey hatalarını gidermek, 

 Kaliteli ve parlak yüzeyler elde etmek. 
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Lehimleme: Lehimleme, iki metal malzemenin, ergime sıcaklığı kendilerinden daha düşük 

olan bir ilave metal eriyiğiyle birbirine difüzyon bağıyla etkidiği, çözülemeyen bir bağlama 

elemanıdır. Ergiyen ilave metal sayesinde güçlü bir bağlantı oluşturulur. Lehimleme sıcaklığı, 

lehim malzemesinin ergime sıcaklığından yüksek, birleştirilecek malzemelerin ergime 

sıcaklığından daha düşük seçilmektedir. 

Kullanılacak lehim yöntemleri işin cinsine göre seçilir. Lehim işlemi genelde havya işlemiyle 

yapılsa da alev ile, daldırma ile, fırında lehimleme işlemleri de endüstride görülen 

yöntemlerdendir. 

 

Lehim: Lehim, %36 kurşun ve %64 kalay ihtiva eden bir alaşımdır. 

Yiyeceklerin bulundurulduğu kaplarda kullanılan lehimlerdeki kurşun oranı 

%10’u geçmemesi gerekir. 

 

 Havya: Havya, malzemelerin birbirleriyle lehimlenebilmeleri için yüksek 

ısı üreten hızlı bir ısı kaynağına ihtiyaç vardır. Bu “ihtiyacı karşılamak 

maksadıyla, elektrikle çalışan havyalar kullanılır. Değişik sıcaklıklar arasında 

çalışıp, 300 Watt’a kadar güç üretebilirler. Havya ucunun lehim lekelerinden ve 

oksitlenmeden korunması önemlidir. 

 

  Lehim Pastası: Lehim Pastası, iyi bir lehim bağlantısı için son derece 

gereklidir. Lehimleme esnasında malzeme yüzeyinin temizlenmesi ve 

oksitlenmenin engellenmesi amacıyla kullanılır. Katı haldedir ve havya ucuna 

alındığında lehim işleminde gaz haline dönüşür. 

 

                                                                     Lehim Takımı 
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6.1.4.  Fiziksel Özellikler 

       Robotumuzun 279x413x130mm ebatlarına sahiptir. 6 adet su geçirmez motor itici görevi 

görmekte ve 1 servo motor claw için, 1 servo  motor da kamera açısı değiştirmek için 

kullanılmakta. Robotumuzun sızdırmaz tüp, motorlar ve elektronik parçalar dışında robotumuz 

tamamen filamentten oluşmaktadır. Çizim programımızdan aldığımız verilere göre beklenen 

tahmini ağırlık 3070 gram. 
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6.2. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

7.1.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik yapının amacı kullanılan bileşenlerin enerjisinin doğru ve yeterli 

miktarda kesintisiz şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Bu hususta doğru 

bileşenlerin seçilmesi çok önemlidir. Biz de en doğru seçimi yapabilmek için 

birçok araştırma yaptık. Bu araştırmalarımızda konu ile ilgili makalelerden, su 

altı araçları hakkında çalışan kişi, kurum ve kuruluşların web sitelerinden ve en 

önemlisi deneyimli takımların tecrübelerinden faydalandık. 

Araştırmalarımızın sonunda hem en verimli hem de bizim en rahat 

kullanabileceğimiz bileşenleri seçtik. Bileşenleri seçmemizin ardından elektronik 

sistemin bir şemasını oluşturduk. 
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7.1.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

    Raspberry Pi için yansıma dosyası seçerken tamamen Pixhawk çalıştırmak 

için hazırlanmış bir yansıma dosyası olduğu için Ardusub-Raspbian image 

dosyasını seçtik. Raspberry, Yüzey kontrol istasyonu ile ethernet portu 

üzerinden MAVLink protokolü kullanarak haberleşecektir. Pixhawk, Raspberry 

ile telemetry pinleri üzerinden haberleşecektir. Aracımızın kullanıcı kontrol 

arayüzü olarak Pixhawk ile çalışan dronelar için kullanılan aynı zamanda su altı 

araçları için de kullanılan QGroundControl programını seçtik. Aracımızın 

kontrolü için açık kaynaklı olan ArduSub Firmawall'ını seçtik. 
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7.1.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımızda Raspberry Pi üzerinde gayet performanslı çalışan ve su altı 

araçlarında kullanılabilecek birçok kütüphaneye sahip olan Python proglamlama 

dilini tercih ettik. Pixhawk kartımızın ArduSub Firmware'ini QGroundControl 

yazılımı üzerinden yüklüyoruz. ArduSub ROVlar için yazılmış açık kaynak 

kodlu yazılımdır. Aracımızı kullanacağımız kontrolcü ile QGroundControl 

yazılımı üzerinden kontrol edeceğiz.  

Kontrolcümüzün QGroundControl üzerindeki varsayılan ayarları:  

 

Aracımızda kullandığımız kamera görüntü işlemek için 

kullanmayacağımızdan dolayı 5 megapiksellik yüksek megapiksel değerine 

sahip iyi görüntü verebilen bir kamera tercih ettik. 
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4.2.3  Dış Arayüzler; 

Aracımızı komuta edeceğimiz ve araçtan gelen sensör verileri ile kamera görüntüsünün 

olacağı arayüz olarak PixHawk ile uyumlu olan hava kara ve sualtı araçlarında kullanıma uygun 

olan QGroundControl uygulamasını tercih ettik. Bu uygulamayı seçmemizdeki başka bir sebeb 

ise basit ve öğrenmesi kolay arayüzü oldu. 

 

 
 

 

Uygulamada yer alan pusula göstergesi ile aracın yönünü uzaktan kolayca 

tespit edebilir ve ivme ölçer ile aracın yaklaşık hızını ölçebiliriz. 

 

 

 

Ne kadar şu anda aracımızı batarya ile kullanmasak da eğer ileride 

aracımıza batarya takarsak batarya durumunu da buradan ölçebiliriz. 
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5. GÜVENLİK 

 

Bu başlık altında can ve mal güvenliğini hangi kurallara uyarak koruduğumuzu 

açıklamaktayız.  

 

Güvenlik Felsemiz ve Güvenlik Kurallarımız 

İş kazalarının tedbirsizlikten kaynaklandığını biliyor ve iş kazalarını önlemek amacıyla 

her ayrıntıyı düşünerek önlemler alıyoruz. "Her işin başı sağlık." diyerek takım 

arkadaşlarımızın kişisel güvenliğini korumayı amaçlıyoruz. 

 

Güvenlik Kurallarımız, olası yaralanmaları azaltmayı veya önlemeyi amaçlayan zorunlu 

gereklilikler olarak tanımlanmaktadır. 

 

Matiricie ROV ekibi olarak güvenlik kurallarımızı 5 ana başlık altında topladık: 

• Mekanik Güvenlik Kuralları  

• Elektronik Güvenlik Kuralları  

• Yazılım Güvenlik Kuralları 

• Çalışma Alanı Güvenlik Kuralları  

• Üretim ve Test Sürecindeki Güvenlik Kuralları 

 

 

 

Mekanik Güvenlik Kuralları: 

 

Matiricie ROV ekibi olarak robotun mekanik süreci işlerken başımıza veya ekipmanlara 

gelebilecek her türlü tehlikeli durumları biliyoruz. Bu olası durumlardan korunabilmek 

amacıyla mekanik güvenlik kuralları başlığına gereken dikkati ve önemi veriyoruz. 

Mekanik güvenlik kuralları aşağıda yer almaktadır. 

• Robotta yer alacak herhangi kesici alete karşın önlemler alınacak, eldivensiz ve 

gözlüksüz çalışılmayacaktır. Kesici aletlerin kesiciliğini kontrol altına almak içinse 

törpüleme yöntemi kullanılacaktır. 

• Çalışan motor ve pervane yanında gerekli özen gösterilmelidir. Motor veya pervane 

yanında çarkları bozacak küçük parçalardan kaçınılmalıdır.  

• Kullanılıp işi biten her bir parça ortalıkta bırakılmamalı, atölyede bulunan Matiricie 

ROV çekmecelerindeki yerine bırakılmalıdır. 
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Güvenlik Kontrol Listesi: Matiricie ROV takımı olarak can ve mal güvenliğini 

aldığımız önlemler ile korumaktayız. Alınan önlemlerin teftişini de Matiricie ROV 

takımı içerisinde oluşturulan güvenlik birimi sağlamaktadır. Alınan önlemlerim 

devamlılığı ve uygulanıyor oluşunun kontrolü güvenlik birimimizin hazırladığı 

güvenlik kontrol tablosu ile yapılmaktadır.  

 

 

Alanı Güvenlik Sorusu Yapıldı Sorumlu Üye 

Genel Kesici, delici aletler olması gereken kutuda mı? 
 

Kadircan Bilir 

Genel 
Çalışma alanında herhangi bir sıvı, içecek veya 
yiyecek var mı?  

Esra Çakır 

Genel 
Çalışma alanında herkes gözlük ve eldiven 
takıyor mu?  

Kerem Yıldız 

Genel Prizde unutulmuş kablo var mı? 
 

Beril Yenice 

Genel İş bittikten sonra çalışma alanı temizlendi mi? 
 

Tunç Tuncay 

Genel 
Robot havuzda test edildikten sonra tüm 
parçalar eksiksiz bir şekilde çalışma odasına 
getirildi mi?  

Yağmur Alkan 

Genel Robota dolanmış kablo var mı? 
 

Esra Çakır 

Elektronik 
Herkes elektriği kesmek için basılması gereken 
butonun yerini biliyor mu?  

Kadircan Bilir 

Elektronik 
Elektriği kesmek için olan buton kolay ulaşılabilir 
bir yerde mi?  

Kerem Yıldız 

Elektronik İş bittikten sonra tüm sensörler kapatıldı mı? 
 

Beril Yenice 

Elektronik Açıkta duran veya aşınmış kablo var mı? 
 

Tunç Tuncay 

Elektronik Gereğinden fazla veya az güç uygulanıyor mu? 
 

Yağmur Alkan 

Elektronik Tüm kablolar doğru yere mi bağlı? 
 

Kadircan Bilir 

Mekanik Tüm parçaların gerekli bakımları yapıldı mı? 
 

Esra Çakır 

Mekanik Robotu test ederken etrafta canlı var mı?  
 

Kerem Yıldız 

Mekanik 
Paslanmış, kırılmış veya yanlış yere takılmış 
parça var mı?  

Beril Yenice 

Mekanik 
Tüm vidalar yeteri kadar sıkılmış mı, gevşemiş 
vida veya somun var mı?  

Tunç Tuncay 

Yazılım 
Alıcı-verici arasındaki tüm bağlantılar sağlıklı bir 
şekilde çalışıyor mu, eksik veya yanlış yere giden 
sinyal var mı?  

Kerem Yıldız 

Yazılım 
Arayüz en iyi şekilde bilgi ve görüntü sağlıyor 
mu?  

Beril Yenice 

Halkla İlişkiler 
Sponsorluk için görüşülmesi gereken bir firma 
var mı?  

Yağmur Alkan 

Halkla İlişkiler 
Hataların düzeltilmesi ve ekleme yapılması için 
robotun video veya fotoğrafları çekildi mi? 

 
Esra Çakır 

Halkla İlişkiler 
Bütçede bir artış veya azalma oldu mu, olduysa 
bütçe güncellendi mi?  

Beril Yenice 
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Güvenlik Kontrol Şeması: 
Elektronik, mekanik ve yazılım birimlerimizin uyguladığı güvenlik şeması 

bulunmaktadır. Bu şema sayesinde her adımımızı önce kontrol ediyor ardından devam 

ediyoruz. 

 
 

Karşılaşılabilecek Güvenlik Problemleri ve Çözümleri: 

 

Güvenliğimize, sağlığımıza önem veriyor ve temkinli davranıyoruz. Her ihtimali göz 

önünde bulundurarak yarışmaya hazırlanmaktayız. Aşağıda karşılaşabileceğimiz her 

türlü problemi yok etmek amacıyla hazırladığımız senaryolar bulunmaktadır.  

 

Problem1: Test esnasında oluşabilecek yaralanma durumu. 

 

Çözüm: İlk yardım bilen güvenlikle görevli takım arkadaşımız test süresince 

operatörümüze ve robot ile ilgilenen takım arkadaşlarımıza eşlik edecektir.  

 

Problem2: Elektrik devrelerinde aşırı akım ya da gerilim sonucu oluşan yangın.  

 

Çözüm: Yangın belirtileri görüldüğü an itibariyle sakin ve soğukkanlı olunmalı ve 

ivedilikle acil durum düğmesine basılmalıdır. Acil durum düğmesinin çalışmaması 

durumda atölyede bulunan yangın tüpü ile harekete geçilmeli eğer yangın kontrol altına 

alınamıyorsa binayı hızla terk etmeli ve 110 itfaiye acil durum hattını arayarak gerekli 

birimlere ulaşılmalıdır.  

 

 



 
 

38 
 

Güvenlik Afişleri: 

 

Matricie ROV takımı olarak güvenliğimize gerekli özeni gösteriyor ve her fırsatta 

yapmamız gerekenleri hatırlıyoruz. Aşağıda çalışma atölyemize asmak için 

hazırladığımız güvenlik afişimiz yer almaktadır. 

 

 

H iç b i r  İ ş Güvensiz Yapılac ak  K adar  Ac i l  ve Önem l i  Deği ld i r !  

 

                                           K azan ın  büyüğü  ihm a lin  k üç üğü  i le  baş la r .                             

 

 

Laboratuvara Girmeden Önce Dikkat Edilecekler 

 

 

 Elektrik akımının geçtiği yerlere çıplak elle 
dokunulmamalıdır. 

 

 Laboratuvara yiyecek-içecek sokulmamalıdır. 

 

 Çalışma esnasında oluası her tehlikeye karşi 
laboratuvar kapısının kapalı olduğundan emin 
olunmalıdır. 

 

 Laboratuvardaki aletlerle iş bittiğinde yerine 
konulmalıdır. 

 

 Elektrik kaçaği gibi bir durum sezildiginde 
uzman kisiye haber verilmeli hiçbir müdahalede 
bulunulmamalıdır. 
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Elektronik Güvenlik Kuralları: 

 

Matiricie ROV ekibi olarak robotun elektronik süreci işlerken bize veya ekipmanların 

başına gelebilecek her türlü tehlikeli durumları biliyoruz. Bu olası durumlardan 

korunabilmek amacıyla elektronik güvenlik kuralları başlığına gereken dikkati ve önemi 

veriyoruz. Elektronik güvenlik kuralları aşağıda yer almaktadır. 

• Montaj sırasında elektronik parçaların üzerinden akım geçmediğinden emin 

olunmalıdır. 

• Parçaların su sızdırmazlığı test edilmeden kesinlikle su ile temas ettirilmemelidir.  

• Kablolar su geçirmez soket ile birbirlerine bağlanmalıdır. Isı ile daralan makaron 

kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

• Tehlikeli bir durumda robota gelen elektriği kesmek amacıyla konulan "acil durum 

butonu"nun çalışır halde olmasına dikkat edilmelidir.  

• Elektrik çarpılmalarını önlemek amacıyla eldiven giyilmelidir.  

 

Yazılım Güvenlik Kuralları: 

Matiricie ROV ekibi olarak robotun yazılım süreci işlerken bize veya ekipmanların 

başına gelebilecek her türlü tehlikeli durumları biliyoruz. Bu olası durumlardan 

korunabilmek amacıyla elektronik güvenlik kuralları başlığına gereken dikkati ve önemi 

veriyoruz. Yazılım güvenlik kuralları aşağıda yer almaktadır. 

• Bilgisayar ile parça arasındaki bağlantı sağlamlığı ve güvenilirliği kontrol edilmelidir. 

• Ekipmanlara hasar getirilmemesi adına yazılım sürecinde ekipmanların yanında 

herhangi bir sıvı bulundurulmamalıdır. 

 

 

Çalışma Alanı Güvenlik Kuralları: 

  

Matiricie ROV ekibi olarak robot ile çalışmalarımızda bize veya ekipmanların başına 

gelebilecek her türlü tehlikeli durumları biliyoruz. Bu olası durumlardan korunabilmek 

amacıyla çalışma alanı güvenlik kuralları başlığına gereken dikkati ve önemi veriyoruz. 

Çalışma alanı güvenlik kuralları aşağıda yer almaktadır. 

• Çalışma alanına yiyecek ve içecek sokulmamalıdır. 

• Sıvı ile temasında bozulabilecek tüm ekipmanların sıvı ile temasından korunması 

gerekir. 

• Çalışma alanının çalışma sonrasi düzenli ve temiz bırakılmasına önem gösterilmelidir. 

• Tüm eşyalar kendi yerinde olmalı, yerleri karıştırılmamalıdır. 

• Tüm eşyalar, ekipmanlar temiz ve düzgün kullanılmalıdır. 

• Çalışma bitimi bütün elektrik fişleri çekilmelidir.  

• Zemin ıslak ve kaygan olmamalıdır. 

• Gün sonunda robotu güvenli bir yere bırakmalı ve güvenlik işaretleri koymalıyız. 

 

 

Üretim Sürecindeki Güvenlik Kuralları:  

• 3D yazıcı ve dremel yapılan işlemler esnasında eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. 

• Kaynak yapılırken ısıdan korunmak için eldiven ışıktan korunmak için de kaynak 

gözlüğü kullanılmalıdır. 
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Test Sürecindeki Güvenlik Kuralları:  

• Deneme havuzuna robot konulmadan önce robot üzerinde açıkta kalan kablo veya 

elektronik parca olmadığına emin olunmalıdır. 

• Deneme havuzuna kesinlikle elektrik teması olmamalıdır. 

• Sürüş esnasında deneme havuzu içerisinde canlı olmamalıdır. 

• Robotu kullanacak olan görevli robota tam konsantre olmalı ve görevlinin dikkatini 

dağıtacak her türlü hareketten kaçınılmalıdır. 

• Deneme havuzu etrafında elektrikli alet kullanılmamalıdır. 
 

9. TEST 

Oluşan pandemi sürecinden dolayı evlere kapandığımız şu günlerde her şey 

sanallaştığı için biz de test aşaması için öncelikle görevlerimizin analizini yapıp 

ardından çizim programlarımızla başlayarak, simülasyon şeklinde testler 

gerçekleştirdik. 

GÖREV ANALİZİ 

 Engel Geçiş Görevi  

   Engel geçiş görevinde amacımız tüm çemberlerden temassız ve en kısa sürede geçmektir. 

Amacımıza ulaşabilmek için robotumuzun montaj ve test sürecini tamamladıktan sonra ilk 

adımımız operatör ile çalışmalara başlamak olacaktır çünkü yarışmaya ilk defa katılan genç 

bir takım olarak aramızda operatörlük deneyimi bulunan bir takım üyesi bulunmamaktadır. 

Deneme havuzuna robotumuzu koyduktan sonra her bir takım üyesi kendisini deneyecek ve 

takım içi oylama ile operatör seçilecektir.  

   Bu görevde diğer takımlardan bir adım önde olmamızı sağlayacak etken zamandır. 

Robotumuzun boyutu araştırdığımız robotlara göre daha küçüktür ve bu sayede daha hızlı 

hareket edebileceğiz. Hızımızla bu görevden hem tam puan alacağız hem de en kısa sürede 

belirtilen görevi tamamlayacağız. 
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 Sualtı Temizlik Görevi  

Bu görevde kameranın önemini görmekteyiz. Yaptığımız araştırmalar bize gösterdi ki geçmiş 

yarışmalarda kameranın buğu yapmasından dolayı bir çok takım sorun yaşamış. Biz de bu 

soruna çözüm bularak işe başladık. Kaliteli görüntü sayesinde objeleri bulmakta ve renklerini 

algılamakta sıkıntı çekmeyeceğiz ve bu durumdan fazlasıyla vakit kazanacağımızı 

düşünüyoruz. Objeleri, tasarımını kendimiz yaptığımız robotik kol ile kolaylıkla tutacak ve 

doğru sepete bırakacağız. 

 

 

 

 

 Sualtı Montaj Görevi 

Şartnamede verilen bilgiler ışığında verdiğimiz kararlar robotik kolun ve kameranın en iyisi 

olması yönündedir. Robotik kolun kavrama, kameranın görüntü kalitesiyle bu görevden tam 

puan alacağız. 
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SİMÜLASYONLARIMIZ: 
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11. TECRÜBE 

Aracımızın araştırma sürecinden şu an geldiğimiz noktaya kadar sıkıntılarla 

karşılaştık ve bu sıkıntıları aşarak kendimize yeni şeyler kattık. Bu yarışmanın sadece 

hazırlık aşaması bile bize düşündüğümüzden çok daha fazlasını kattı. Süreç boyunca 

yaşadığımız sıkıntıların bazılarını örnek olarak sunmamız gerekirse bunlar; süreçte 

çizim programı değiştirmemiz, su altında tecrübesizliğimizden dolayı bilmediğimiz bazı 

noktalar geç kavramamız ve sonrasında bunları düzeltmemiz, bir su altı robotunun 

ebatlarını tam olarak kavrayamamamız ve çok daha fazlasıdır. Karşılaştığımız her 

sıkıntıyı aşmak için birçok makale okuduk, birçok defa denedik ve başardık. Yeni 

bilgiler öğrenirken aynı zamanda kendimizi tanıma ve kendimize olan güvenimizi 

arttırma fırsatımız oldu. Bu zorlukları göğüs gerip bunları aşmamız tüm MATIRICIE 

ROV takımı üyeleri için inanılmaz birer tecrübe olmuştur ve hepimiz eminiz ki bu 

tecrübelerimizi ilerleterek sonraki yarışmalarımızda daha da iyi performanslar 

sergileyeceğiz. 
 

13. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

ÖTR tesliminden sonra pandemi dolayısıyla ilan edilen 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 

tüm takım üyelerini etkilemiştir. Bu durumdan kaynaklı oluşan sapmalar meydana 

gelmiştir.  

Bu sapmalar göz önüne alınarak güncel bilgiler doğrultusunda hazırladığımız zaman 

çizelgesi ve gelir-gider tablomuz aşağıdaki gibidir.. 

    8.1 ZAMAN 

GÖREV MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

Görev Dağılımı                              

Görev Analizi                              

5 Şase Çizimi                              

Elektronik Şema 

Ç. 
                             

ÖTR Tamamlama                               

Robot Kolun 

Çizimi 
                                 

Tüm Parçaların Ç.                                  

KTR Tamamlama                                  

Sponsor Bulma                                  

Parça Üretimi                                    

Parça Tedariki                                 

Robotun Yapımı                                

HK. Videosu                                

Robotu Test Etme                                

Robotu 

Düzenleme 
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 8.2 BÜTÇE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ÜRÜN ADET FİYAT T. FİYAT ALIM LİNKİ 

Pixhawk PX4 Autopilot 

PIX 2.4.8 32 Bit 
1 699,99 ₺ 699,99 ₺ 

https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/pixhawk-
px4-autopilot-pix-248-32-bit-P429193625 

30 A ESC 
6 108,07 ₺ 648,42 ₺ 

https://www.robotistan.com/30a-esc-fircasiz-motor-surucu-
modulu 

Ethernet Kablosu 

(25m) 
1 1.192,00 ₺ 1.192,00 ₺ 

https://bluerobotics.com/store/cables-
connectors/cables/fathom-tether-nb-4p-26awg-r2/  

12Volt 5V 

Dönüştürücü 1 16,90 ₺ 16,90 ₺ 
https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/xl4005-dc-dc-
converter-cevirici-step-down-5a_pdp_359800390 

Kamera 1 114,70 ₺ 114,70 ₺ https://www.direnc.net/raspberry-pi-kamera-modulu 

Raspberry pi 3B 1 387,33 ₺ 387,33 ₺  https://www.direnc.net/raspberry-pi-3 

Motor 6 312,72 ₺ 1.876,32 ₺ https://www.deringezen.com/product/350kv-motor/  

Su Altı Haznesi + 

Basınç Sensörü 1 1.193,00 ₺ 1.193,00 ₺ https://www.deringezen.com/product/h-1-sualti-haznesi/  

Filament 5 157,07 ₺ 785,35 ₺ 
https://urun.n11.com/diger-sarf-malzemeleri/abs-mavi-175-
mm-esun-filament-3d-P425933346  

Servo Motor 1 233,04 ₺ 233,04 ₺ https://www.direnc.net/ds3225-su-gecirmez-servo-motor  

Vakum Pompası 1 231,00 ₺ 231,00 ₺ 

https://bluerobotics.com/store/watertight-
enclosures/enclosure-tools-supplies/hand-operated-vacuum-
pump/  

Su Altı Aydınlatması 1 673,00 ₺ 673,00 ₺ https://bluerobotics.com/store/retired/lumen-light-r1/  

Kontrolcü 1 189,00 ₺ 189,00 ₺ https://www.vatanbilgisayar.com/f310-gamepad.html  

12 Volt 30A Güç 

Kaynağı 1 140,00 ₺ 140,00 ₺ ARTI Elektrik 

Kablo (25m) 1 300,00 ₺ 300,00 ₺ ARTI Elektrik 

Toplam   8.716,05 ₺  

https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/pixhawk-px4-autopilot-pix-248-32-bit-P429193625
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/pixhawk-px4-autopilot-pix-248-32-bit-P429193625
https://www.robotistan.com/30a-esc-fircasiz-motor-surucu-modulu
https://www.robotistan.com/30a-esc-fircasiz-motor-surucu-modulu
https://bluerobotics.com/store/cables-connectors/cables/fathom-tether-nb-4p-26awg-r2/
https://bluerobotics.com/store/cables-connectors/cables/fathom-tether-nb-4p-26awg-r2/
https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/xl4005-dc-dc-converter-cevirici-step-down-5a_pdp_359800390
https://www.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/xl4005-dc-dc-converter-cevirici-step-down-5a_pdp_359800390
https://www.direnc.net/raspberry-pi-4-model-b-2-gb
https://www.deringezen.com/product/350kv-motor/
https://www.deringezen.com/product/h-1-sualti-haznesi/
https://urun.n11.com/diger-sarf-malzemeleri/abs-mavi-175-mm-esun-filament-3d-P425933346
https://urun.n11.com/diger-sarf-malzemeleri/abs-mavi-175-mm-esun-filament-3d-P425933346
https://www.direnc.net/ds3225-su-gecirmez-servo-motor
https://bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/enclosure-tools-supplies/hand-operated-vacuum-pump/
https://bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/enclosure-tools-supplies/hand-operated-vacuum-pump/
https://bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/enclosure-tools-supplies/hand-operated-vacuum-pump/
https://bluerobotics.com/store/retired/lumen-light-r1/
https://www.vatanbilgisayar.com/f310-gamepad.html


 
 

45 
 

  8.3 RİSK 

 

Risk Yönetimi Nedir? 

Hedefe ulaşma olasılığını arttırmak için oluşan veya oluşma ihtimali olan bir riskin vereceği 

zararı azaltabilmek amacıyla yapılan eylemlerdir. Risk yönetimi her seviyede risk felsefemizde 

yer alan yöntemimizle sistematik olarak tespit etmesi, değerlendirmesi, risklerin etkilerini 

azaltmak için önlemler alması ve bu sürecin etkin işlemesini sağlayacak şekilde izlemesidir. 

 

 

Risk Felsefemiz 

Bu sektörde başarı sağlamış olan herkes risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bilir. Risk 

olmadan başarı edinemeyiz. Başarılarımız içinse risk yönetimini en iyi şekilde sağlamalıyız. 

Karşılaştığımız sorunlara yenilmemek için “tanı-değerlendir-çözüm bul” yönetimini 

kullanıyoruz. 

Risk Yöntemimiz: 

 Riski Tanı 

Riskin teşhisi anlamına gelir. Bu adım bir kez tekrarlanan bir adım değildir. Yarışma sona erene 

kadar birçok kez tekrarlanır. Bu adım diğer adımlara göre öncelik taşır çünkü risk ne kadar iyi 

tanımlanırsa bir sonraki süreç bir o kadar kolay ilerler. 

 Riski Değerlendir 

Risk değerlendirme, sonucu açısından sorunlara neden olabilecek risklerin ortaya konması ve 

yorumlanması işlemidir. 
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 Çözüm Bul 

Risk yönetim adımlarımızdan sonuncusu olan çözüm bulma adımında tüm takım üyeleri bir 

araya gelir ve beyin fırtınası sonucu ortaya çıkan alternatif fikirler ortaya çıkarır. Ortaya çıkan 

bu fikirler fikir sahipleri tarafından sunulur. Tüm sunumların sonunda oylama yaparak nihai 

çözüm yolu seçilir ve hemen uygulanır. 

Risk Senaryoları: 

 

RİSK 1: Yarışmadan önce robot kollarından birinin ya da ikisinin de bozulması durumu. 

 Çözüm 1: Tespit edilen hasarlı parça değiştirilir. Parça satın alınır veya 3 Boyutlu 

Yazıcıdan çıkarılabilecek bir parça ise tasarlanıp 3 Boyutlu Yazıcıdan çıkarılır. 

 

RİSK 2: Deneme sürecinde SOS Leak Sensor ile tespit edilen su sızıntısı. 

 Çözüm 1: Takımımızın teknik ekibi tarafından hızlı bir şekilde robota verilen elektrik 

kesilip, kesilmeden önce robota kimsenin temas veya müdahale etmediğinden emin 

olduktan sonra robot sudan çıkarılır ve kurutma işlemine başlanır. 

 

RİSK 3: Yarışmadan motorlardan birinin yada daha fazlasının hasar gördüğünü tespit etme 

durumu. 

 Çözüm1: Takımımızın teknik ekibi tarafından hasar analiz edilir ve gerekilen tadilat 

tamir edilebilecek seviyede ise yapılır ve sonrasında iş güvenliği çerçevesinde test 

edilir. 

 Çözüm 2: Hasar görmüş motor/motorların yerine yedek motor/motorlarımız monte 

edilir. 

 Çözüm 3: Yakın çevreden bütçemizin karşılayabileceği benzeri güçte bir motor satın 

alınması ve monte edilmesi. 

 

RİSK 4: Finansal bir sıkıntıyla karşılaşma durumu. 

 Çözüm 1: Ana sponsorumuzdan ek bütçe talep edilmesi. 

 Çözüm 2: Takım üyelerinden eşit miktarda sonradan takım bütçesinde yeterli miktarda 

bütçe olduğu zaman ödenmesi şartı ile para toplamak. 

 

RİSK 5: Robot üstünde herhangi bir elektronik parça bozulması durumu. 

 Çözüm 1: Takımımızın teknik ekibi tarafından tespit edilen hasar analiz edilip tamir 

edilebilecek seviyede ise hasarı tamir edip iş güvenliği çerçevesinde test edilir. 

 Çözüm 2: Arızalanan parçanın yedeği teknik ekip tarafından robota monte edilir. 
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15. ÖZGÜNLÜK 

3 Boyutlu Baskı ile Maliyetin Düşürülmesi: 

    Maliyeti düşürmek ve CAD tasarımımızı en kolay şekilde fiziksel ortama aktarmak 

adına şasinin tümünü 3 boyutlu baskı ile üretmeye karar verdik. Ayrıca aracımızın 

hareketini sağlayacak olan motorların pervanelerini de 3 boyutlu baskı ile üreterek 

motorların itiş gücünü aracımıza optimum düzeyde iletmeyi hedefledik. 

 

Pervane İnovasyonu: 

Aracımızın itki gücünü arttırmak için yaptığımız bir dizi araştırmanın sonunda, 

aracımızın hareketini sağlayacak olan pervanelerimizi çok daha verimli hale 

getirebileceğimizi fark ettik. Aracımızda kullandığımız motorlara birebir uyumlu 

pervane modeli internet sitelerinde tasarım dosyası olarak bulunmaktadır ancak biz 

kendi pervanemizi tasarlamaya karar verdik. Pervanemizi tasarlarken örnek aldığımız 

tasarım aşağıdaki gibidir. [resim(pervane önden)]. Bahsi geçen yüksek lisans tezinde 

örnek aldığımız pervane test edilmiştir ve veriminin %65 civarı olduğu gözlemlenmiştir. 

Pervanenin, dönüşü ile birlikte oluşan arka düzlemdeki akışı hızlandırarak huzme 

oluşturması ve akışın büzülmesi verim artışında önemli bir etkendir. [kaynakça][resim 

(akım çizgisi)] 
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