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1. RAPOR ÖZETİ

Okulumuz bünyesinde danışman Hocamız Hacı Ahmet Korkmaz liderliğinde sualtında

insan için tehlikeli olabilecek görevleri gerçekleştirebilmek adına prototip nitelikli bir

robot araç tasarımı geliştirmek amacıyla Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri

Yarışması’na katılma kararı alınmıştır. Okul yönetimimiz ve danışman hocamızın

yönlendirmesiyle TULPAR ROBOTİK takımı için okul içinde konuya ilgili

öğrencilerden oluşan bir takım oluşturuldu ve takım üyeleri arasında rol ve

sorumluluklar, koordinasyon, işbirlikleri, iletişim ve ekip olarak çalışma anlamında

yoğun değerlendirmeler yapıldı. Bu süreçte hedeflenen robotun fonksiyonları ile bu

robotu oluşturacak olan takım üyelerinin yetenekleri ve bilgi birikimleri göz önüne

alınarak takım üyeleri arasında bir sorumluluk paylaşımı gerçekleştirildi. Bu paylaşıma

ait detaylar raporun “2. TAKIM ŞEMASI” bölümünde ayrıntılandırılmıştır.

Gerek takım üyeleri ve gerekse de takımdaki görevler belirlendikten sonra,

TEKNOFEST yarışma programı ile uyumlu şekilde bir iş planı hazırlanmıştır. Bu

aşamadan sonraki tüm çalışmalar bu iş planına bağlı olarak yürütülmüştür.

Proje çalışmasında ayrıca geliştirilecek prototipteki sistemler ve fonksiyonlarla

(mekanik, elektronik, yazılım, vb) kullanılacak malzeme ve ekipmanlar için sponsor

araştırmasına da yoğunlaşılmıştır.

Bu aşamadan sonra; düzenli olarak yüz yüze şeklinde okulumuzda ve sponsor firmada

(CNC ve diğer tezgahlarda işlenecek parçalar için), online olarak da tüm ekip

arkadaşlarımızın ve Hocamızın katılımıyla toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılarda

öncelikli olarak mekanik robotun mekanik yapısının tasarımına odaklanılmış, robotun

şasisinin (gövdesinin) hareket/manevra yeteneği, motorların/iticilerin

konumlandırılması, yarışmanın farklı aşamalarında kullanılacak aparatlar

(tutucu/kaldırıcı/itekleyici parçaları) tamamen ekip üyelerimizin gayretleri ve zihinsel

yoğunlaşması ile oluşturulmuştur. Yarışma şartnamesindeki boyutsal ve ağırlık

kriterleri göz önüne alınmış, izlenilen videolardaki, ticarileşmiş benzer uygulama

örneklerinin kopyalanabilir fonksiyonları dikkate alınarak robotun mekanik tasarımı

SOLIDWORKS yazılımı kullanılarak tamamlanmıştır.

Ekip üyelerimizin hazırladığı tasarımlar, danışman Hocamız Ahmet Korkmaz

tarafından pandemi sürecinin de etkisiyle online ortamda değerlendirmiş ve birtakım

revizyonlar yapılarak raporun “4.2.Aracın Mekanik Tasarımı” bölümünde belirtildiği

şekliyle son haline getirilmiştir.

Tasarım sürecinde sürekli olarak ve ekip şeklinde, daha önceki yarışmalara ait video

kayıtları internet üzerinden incelenerek gerek mekanik tasarımlar ve gerekse de

elektronik ve kontrol sistemine yönelik örnekler, benzer robotların karşılaştığı sorunlar

ve yarışma süreci ile ilgili gözlemler yapılmıştır. Bu videolarda daha önce yarışmış olan

robotların gözlemlenebilen zaafiyetleri ve başarılı olan özellikleri proje ekibimiz ve

danışman Hocamız ile detaylıca tartışılarak, geliştirmeye çalıştığımız robotun mekanik,

tahrik sistemi (motorlar/su iticileri), robot kontrol/yönetim mekanizmaları, otonom

olarak hareket sistematiği ve bunun için gerekli olan bileşenler gibi birçok konuda

robotun tasarımının geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Tasarım sürecindeki önemli konulardan bir tanesi de robotun elektronik ve

yazılım/algoritma geliştirme aşamasıdır. Bu kapsamdaki çalışmalar da yine su altı

robotunun mekanik yapısının tasarım çalışmalarına paralel şekilde yürütülmüştür. Bu

aşamada robotun hedeflenen hareket kabiliyetleri de dikkate alınarak ve mekanik

yapının ağırlık, denge, tutucu/itekleyici aparatlar gibi birtakım fonksiyonları öncelikle
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hesaplanarak asgari düzeydeki motor/tahrik gücü tespit edilmiştir. Bu hesaplamalarla 

birlikte ayrıca yarışma şartları da incelenerek her bir yarışma etabının süresi, başarılması 

gereken hedefler, taşınacak ağırlık miktarı gibi parametreler de detaylıca masaya 

yatırılmıştır. Bu çalışmalar sonrasında; 

 Tüm sistemi besleyecek gerekli güç ihtiyacı ve ünitesinin tasarımı,

 Motor gücü ve kullanılacak motor ve sürücü gereksinimlerinin belirlenmesi,

 Su altı robotunu kontrol edecek kumanda/yönetim sistemi ve kontrol ünitesinin

geliştirilmesi,

 Kablo ihtiyaçlarının tespiti,

 Tutucu/itekleyici sistemi için açma/kapama mekanizmasının belirlenmesi,

 Sualtı aydınlatma yönteminin tasarlanması,

 Otonom şekilde hareket edebilmesi için tercih edilecek yöntemlerin ve kullanılacak

sensörlerin tespit edilmesi,

 Su altı robotunda bulunacak ve ana kumanda ünitesinden verilecek komutları

motorlara, tutucu/itekleyici aparatlara iletecek, sensörlerden ve kameralardan

gelecek verileri de ana kumanda ünitesine yönlendirecek robot kontrol ünitesinin

fonksiyonlarının tasarımı

konularında detaylı ve yoğun bir elektronik, yazılım/algoritma sisteminin geliştirilmesi 

çalışmaları yapılmıştır. 

Yukarıda kısaca değindiğimiz elektronik tasarım, algoritma ve yazılım tasarım sürecine 

ait çalışmalar hakkındaki detay konular ve bu süreçlerde kullandığımız/geliştirdiğimiz 

teknik içerikler, bu raporun “4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci”, “4.3.2. Algoritma 

Tasarım Süreci”, “4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci” ile “4.4. Dış Arayüzler” 

başlıklarında ifade edilmiştir. 

Robot yapım sürecinde ihtiyacımız olan parçalardan bazıları takımımız tarafından 

tasarlanmış, bir kısmı okulumuz laboratuvarlarında bulunan 3D yazıcı kullanılarak 

üretilmiş (itekleyici aparat), bir kısmı ise sponsor firmanın CNC tezgahlarında 

üretilmesi sağlanarak bütçeden tasarruf edilmiştir (Robotun alüminyum şasi gövdesi ile 

delrin malzemeden oluşan tutucu ünitesi gibi). Bir kısım parçalar ise yurtiçindeki 

tedarikçilerden temin edilmiştir. 

Tüm bu çalışmalar sonrasında ortaya çıkan sualtı robotunun parça/bileşenleri listesi 

“4.1.2. Malzemeler” bölümünde ayrıntılarıyla birlikte verilmiştir. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Teknofest yarışmasının İnsansız Sualtı Sistemleri Temel Kategorisi’ne yaptığımız 

başvuru için göndermiş olduğumuz Ön Tasarım Raporumuz (ÖTR), yarışma jürisi 

tarafından değerlendirilmiş ve 100 puan üzerinden puanlanarak 90 puan almıştır. ÖTR 

incelemelerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından takım üyelerimiz, danışman 

hocamız liderliğinde, müracat aşamasında sunduğumuz ÖTR’yi geliştirme amacıyla 

daha detaylı bir değerlendirmeye tabi tutmuştur. Bu değerlendirmeler sonrasında su altı 

robotumuzun geliştirilerek prototipin üretilmesi ve bu prototip için Kritik Tasarım 

Raporu (KTR)’nun hazırlanması için daha kapsamlı bir çalışma ile bir dizi radikal 

düzeyde düzeltmeler ve düzenlemelerin gerekli olduğu durumunu karşımıza çıkarmıştır. 

Bu kararların alınmasındaki en temel etken hiç şüphesiz ki, robotun geliştirilmesine 

yönelik artan araştırma, inceleme ve analiz çalışmalarımızın sonucunda ulaşabildiğimiz 

kaynaklardan elde ettiğimiz bulgulardır. Bu bulgular ışığında tespit ettiğimiz en önemli 

değişiklikler, aşağıdaki tasarım zaaflarımızdan kaynaklandığını tespit etmemize neden 

olmuştur : 

 ÖTR’de taslak olarak verilen su altı robotunun sürtünme yüzey alanı fazladır ve bu 

durum robotun özellikle yukarı yönlü hareketlerinde çok daha fazla sürtünme etkisi 

(katsayısı) oluşturacaktır. Sürtünme etkisinin azaltılması ve robotun daha rahat 

kontrol edilebilmesi için bu durumda daha fazla güç ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Böyle 

bir durum da daha büyük motorlar, ESC’ler ve daha fazla güç kaynağı anlamına 

gelmektedir. 

 Robotumuzun ÖTR’da önerilen fiziksel yapısı, özellikle yarışmanın “su altı montaj” 

etabında zorlanabileceği, montaj yapılacak parçanın tutularak 

taşınması/kaldırılması süreçlerinde özellikle yukarı yönlü hareketlerde suyun 

oluşturacağı baskının artmasıyla birlikte kaldırma/taşıma işlemlerinin zorlaşacağı 

ve öngörülen 2 adet motorun yeterli olamayacağıdır. Nitekim izlenilen birçok video 

da bu durumlarla karşılaşıldığı gözlemlenmiştir. 

 ÖTR’de verilen güç gereksinimlerinin yeterli olamayacağı ve güç ihtiyacının 

yeniden gözden geçirilerek, yeterli miktardaki güç kaynağının tespit edilerek 

güvenlik önlemleri ile birlikte tekrardan bir planlama yapılmasının zorunlulu 

farkedilmiştir. 

 Raporda öngörülen su altı robotunun, yarışmanın ikinci etabı olan “otonom görev” 

için yeterli düzeyde bir dizayn içermediği için, otonom görevleri de içine alacak 

şekilde bir gözden geçirmenin kaçınılmaz olduğu kanaati artmıştır.  

 Yarışmada en önemli kriterlerden biri hiç şüphesiz ki süredir. Her etap için belirli 

bir süre öngörülmüş olup, bu süre içerisinde başarılan görevlere göre puan 

alınmaktadır. Yoğun araştırma ve inceleme aşamasında ÖTR’de öngörülen 

robotumuzun yarışma süresinin etkin kullanımı için yeterli çevikliğe ve hareket 

kabiliyetine (ataklığa) sahip olamayacağı farkedilmiş olup, komutlara daha hızlı 

tepki verecek bileşenler ve kontrol sistematiği kullanılarak mevcut tasarımın 

geliştirilmesinin gerekli olduğuna karar verilmiştir. 

 Yukarıdaki maddelerde de ifade edildiği şekliyle ÖTR’de öngörülen robot 

konfigürasyonu için öngörülen ekipman ve malzemelerin birçoğunun tercih 

edilmesinde nitelik açısından yetersiz malzeme/ekipman önerildiği farkedilmiştir. 

Yarışma için daha güçlü ve performanslı bir robot konfigürasyonu geliştirmek için 

daha üst nitelikteki malzeme ve ekipmanlara ihtiyaç vardır. Mevcut durumda 

ÖTR’ndaki bütçe (4.613,01 TL) bunun için yeterli olmayacaktır, yeni tasarım ve 
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geliştirme çalışmaları sonrasında proje için ihtiyaç duyulan bütçe 18.410 TL 

düzeyinde olup, %40’ı sponsor firma tarafından karşılanacaktır.  

Bu ve bunun gibi birtakım nedenlerden dolayı ÖTR’nda önerilen su altı robotumuzun 

kapsamının yeniden gözden geçirilerek, gerek mekanik yapı ve gerekse de elektronik, 

algoritma ve yazılım tasarımlarının geliştirilmesine yöneltmiştir. Yapılan değişiklikler 

bu raporun “4.1.1. Aracın Mekanik Tasarımı” ve “4.3. Elektronik Tasarım, 

Algoritma ve Yazılım Tasarımı” başlıkları altında detaylıca açıklanmıştır.  

ÖTR’nin yeniden değerlendirmesi sonucu gerçekleştirdiğimiz değişikliklerin yanı sıra, 

görev dağılımında da yeni düzenlemeler yapılmıştır. Takım içerisinde yeniden 

yapılanmaya gidilerek yeni takım üyeleri ekibe iştirak etmiştir (2. TAKIM ŞEMASI). 

Rapor üzerinde gerçekleştirilen düzenlemelerin haricinde, Ön Tasarım Süreci 

kapsamında kullanılması planlanan bütçede de değişiklikler söz konu olmuştur. Bu 

değişiklikler “4.1.2. Malzemeler” ve “8. ZAMAN, BÜTÇE ve RİSK 

PLANLAMASI” başlığı altında detaylıca açıklanmıştır. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

Su altı aracını tasarlamaya başlanılan süreçte, benzer su altı robotlarının temel sistemleri 

de incelenmiştir. Bu inceleme sonrasında temelde bu tür sistemlerde 3 ayrı yapının söz 

konusu olduğuna dair tespitler yapılmıştır. Bu tespitlerde su altı robotu için öngörülen 

3 ayrı sistem şunlardır: 

 Su üstü kontrol ünitesi 

 Güç kaynağı ünitesi 

 Su altı robotu ve robot kontrol ünitesi 

Bu tespitler sonrasında, geliştirmeye çalışılan robotumuzun da 3 üniteden oluşabileceği 

ve bu ünitelerin birbirleriyle uyumlu şekilde geliştirilmesine karar verilmiştir. 

Robotumuzun 3 ayrı ünitesini, bu ünitelerin diyagramlarını ve bu ünitelerde kullanılacak 

malzemeleri aşağıda grafiksel olarak ifade edilmiştir. 

 

 
Şekil.2 : Robot Kumanda Sistematiğini Tanımlayan Grafik 
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Şekil.3 : Robot Kumanda Sistematiğini Tanımlayan Diyagram 

 

Su altı robotumuzda kullandığımız 3 ayrı sistemin fonksiyonları ve çalışma yaklaşımları 

kısaca aşağıdaki gibidir: 

 

a. Su Üstü Kontrol Ünitesi 

Su üstü kontrol ünitesi, su altında bulunan robotun motorlarının kontrollerini bir 

kumanda yöneterek belirtilen görevleri yerine getirmesini sağlamayı hedeflemektedir. 

Bu ünite ile; su altı robotu üzerindeki kameradan gelen görüntüleri ve sensör verilerini 

LCD monitörden takip edebilmeyi sağlayarak, kumandadan verilecek yönlendirici 

komutlarla su altı aracının istenilen hareketleri yapması sağlanacaktır. Kontrol 

ünitesinde yer alan Rasbperry Pi3 kontrol kartı, kumandadan gönderilen sinyalleri su 

altı aracında yer alan Rasbperry Pi4 kartına yönlendirerek ESC’ler aracılığıyla 

motorlara gerekli çalışma sinyallerini iletir. Aynı şekilde, su altı aracında bulunan 8 adet 

ultrasonik mesafe ölçer (sensör) ve video/kamera görüntülerini yine Rasbperry Pi4 kartı 

üzerinden alarak robotu yönetecek pilotların karar verme seçeneklerini geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Bu karşılıklı sinyal iletimi ekranlı CAT6 kabloları yardımıyla 

sağlanmaktadır.  

Kontrol ünitesinin modüler şekilde kullanılmasını sağlamak, su altı robot sisteminin 

montaj/demontaj işlemlerini kolaylaştırmak ve mobiliteyi artırmak (robotun kolaylıkla 

taşınabilir olmasını) amacıyla plastik malzemeden imal edilmiş koruma özellikli alet 

çantası kutusu kullanılması planlanmıştır. Bu çantanın gövde kısmına acil stop 

butonları, güç/sinyal durum lambaları, güç açma/kapama butonları, Rasbperry Pi3 

kontrol kartı ile güç kaynağı/regülatörler yerleştirilirken kapak kısmına ise kameradan 

gelen video/sensör sinyallerinin izlenmesini sağlayacak monitör yerleştirilmesi 

planlanmıştır. Ayrıca; güç kaynağından gelecek enerji kabloları ile uzaktan kumandaya 

ait kablolarında da bu çantaya entegre edilerek, kolaylıkla taşınabilir olması 

hedeflenmiştir. Su Üstü Kontrol Ünitesi’ne ait genel diyagram aşağıda verilmiştir. 
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Şekil.4 : Su Altı Robotunun Su Üzeri Kontrol Ünitesi Bileşenleri 

 

b. Güç Kaynağı Ünitesi 

Güç kaynağı ünitesi, şebeken gelen 220 Vac enerjinin, robot sistemin ihtiyacı olan 

yaklaşık 24 Vac/50 Amper değerlerine indirgeyerek, tüm sistem için kullanılması 

planlanan 8 adet motor, tutucu/kavrayıcı servo motorları ve diğer elektronik ekipmanları 

için gerekli olan güç ihtiyacını kesintisiz olarak ve kontrollü şekilde sağlamak ve 

yönetmek amaçlanmaktadır. Güç Kaynağı Ünitesi’ne ait genel diyagram aşağıda 

verilmiştir. 

 

 
Şekil.5 : Su Altı Robotunun Güç Ünitesi Bileşenleri 

 

c. Su Altı Robotu ve Robot Kontrol Ünitesi 

Su altı robotu ve kontrol ünitesi, su üstü kontrol ünitesi ile eşzamanlı ve senkronize 

şekilde çalışarak, ESC’ler yardımıyla motorları yönetmek, sensör ve kameralardan 

gelen görüntü ve verileri işleyip, ihtiyaç olan önemli bilgileri kullanıcıya sunarak 
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robotun yönetilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmektedir. Su altı aracında kontrol 

kartı olarak Rasbperry Pi4 ve Pixhawk PX4 birlikte kullanılmıştır. Kontrol kartlarının 

haberleşmesi ile sağlanmaktadır. Su altı aracındaki kameradan gelen görüntü su üstü 

kontrol istasyonundan takip edilecek ve buradan gönderilen komutlarla aracın hareketi 

sağlanacaktır. Su altı robotu ve kontrol ünitesine ait diyagram aşağıda verilmiştir: 

 

 
Şekil.6 : Su Altı Robotu Kontrol Ünitesi Diyagramı 

 

 
Şekil.7 : Su Altı Robotu Ünitesi Bileşenleri 

 

Robotumuzun hareket yeteneği kullandığımız 8 adet motor ve hafifleştirilmiş gövde 

yapısından kaynaklanmaktadır. Robotumuzun yukarı ve aşağı yönlü hareketi için 4 adet, 
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sağa, sola, öne arkaya ve dairesel şekilde hareket edebilmesi için de 4 adet olmak üzere 

toplam 8 adet T200 Triton su geçirmez motor ve buna akuple edilmiş halde su iticisi 

konumlandırılmıştır. Motor ve su iticilerinin görüntüleri aşağıda verilmiştir. 

 

   
Şekil.8 : T200 Triton Motor ve Su İticileri 

 

Yukarıda ifade edilen 3 ayrı sistemden oluşan su altı robotumuzun tasarımında özellikle 

dikkat ettiğimiz bazı nüanslar söz konusudur. Bu nüanslar şunlardır : 

 Yarışma şartnamesinde verilen kritik ölçülere tam uyum sağlamak, mümkün 

olduğunca bu ölçülerden daha küçük ve hafif bir robot şasisi geliştirmek,  

 Sürtünme yüzeyi olabildiğince az ve özellikle de yukarı-aşağı dikey hareketlerde 

suyun oluşturacağı aşağı yönlü baskıları olabildiğince azaltmak, 

 Yukarı-aşağı, sağa-sola, öne-arkaya ve çevresinde yapacağı hareket komutlarına 

anında tepki verecek yüksek bir hareket kabiliyetine sahip olmak, 

 Yarışmanın su altı montaj etabında tutup kavrayacağı ve taşıyacağı parçaları, 

zorlanmadan ve yarışma süresini en verimli kullanacak şekilde hareket ettirerek her 

bir parçanın montajını seri şekilde gerçekleştirmek. 

Bu nüanslar doğrultusunda geliştirmeye çalıştığımız robotumuza ait 3 boyutlu katı 

modeli aşağıdaki şekilde ortaya çıkarılmıştır: 

 

 
Şekil.9 : Su Altı Robotunın 3 Boyutlu Katı Modeli 
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Takımımız belirlenip bir araya geldiğinde öncelikli olarak yarışma takvimindeki 

önemli kilometre taşları da dikkate alarak bir iş planı belirlenmiştir. Bu iş planındaki 

öncelikli ilk iş, su altı robotunun mekanik yapısının tasarlanmasıdır. Mekanik yapıyı 

ortaya çıkarmak için, tüm takım üyeleri gerek online ve gerekse de okul ortamında 

yüz yüze bir araya gelerek daha önceki yarışmalara ait videoları ve raporları 

incelemekle işe başlamıştır. Yarışmada başarılı görünen veya yeterli eforu 

gösteremeyen robotların güçlü ve zayıf yönlerini inceleyerek bu robotların mekanik 

yapıları incelenmiştir. Takım üyeleri, yarışma haricinde benzer su altı araçları 

hakkında da bilgi sahibi olmak için interneti kullanarak alternatif videolara ve 

profesyonel uygulamalarda göz atıldı.  

Bu incelemeler sonrasında Solidworks’ü iyi düzeyde kullanan takım üyesinin (Beşir 

Fatih DAĞ) rehberliğinde ilk tasarım çalışmalarına başlanılmıştır. Takım üyeleri 

arasında Solidworks’ü başlangıç düzeyinde kullanan diğer üyelerin de aktif 

katılımıyla tasarımın ana detayları ortaya çıkarılmaya başlandı. Bu çalışmalar 

sırasında farklı çizimleri görmek, benzer tasarımlar hakkında fikir toplamak ve su altı 

robotunun daha önce tasarlanmış olan bileşenlerini (motorlar, iticiler, vb) 

çalışmalarımızda kullanmak ve zaman kazanmak amacıyla GrabCad2 ve 

Thingiverse3 sitelerinden de faydalanılmıştır. 

Takımımızın mekanik tasarım sürecindeki uygulama adımları aşağıdaki 

basamaklardan oluşmuştur: 

 Robotun yapması gereken tüm görevleri analiz etmek ve bunları yerine getirecek 

bileşenleri robot tasarımına eklemek, 

 Yarışma şartnamesinde belirtilen boyut ve ağırlık parametreleri göz önüne 

alınarak tasarımı şekillendirmek, 

 Tasarım sonucunda su altı robotunun ulaştığı ağırlığı ile birlikte su altında 

taşıyacağı parçaların da ağırlıklarını rahatlıkla hareket ettirebilecek ve yüksek 

manevra yeteneğine sahip olacak motor ve su itici bileşenlerini tespit etmek, 

 Kullanılabilecek en uygun malzemeleri göz önünde bulundurarak optimum araç 

performansını sağlayacak en uygun nihai robotun mekanik yapısının tasarımını 

geliştirmek. 

Tüm bu aşamalardan sonra su altı robotumuzun mekanik tasarım çalışmalarının 

gelişimi aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 
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Şekil.10 : Ön Tasarım Raporundaki Su Altı Robotu Mekanik Yapısı 

 

Su altı robotunun mekanik tasarım süreci birçok revizyonları gündeme getirmiştir. 

Bu revizyonlar “3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ” başlığı 

altında açıklandığı için burada tekrar edilmeyecektir. Ön tasarım raporunda verilen 

su altı robotunun sürtünme yüzey alanının fazla olmasından ve yukarı yönlü 

hareketlerde bu yüzey alanının daha fazla kuvvet/güç gerektireceği, dolayısıyla böyle 

bir durum daha büyük motorlar, ESC’ler ve daha fazla güç kaynağının gerekli 

olduğunu ortaya çıkardığı için ön tasarım raporunda (ÖTR) öngörülen mekanik 

yapıdan vazgeçilerek 1 no’lu revizyondaki tasarıma dönüştürülmüştür. 

  

 

  
Şekil.11 : Alternatif-1 Su Altı Robotu Mekanik Yapısı 

 

Yüzey alanı azaltılarak nispeten daha az güç gerektirecek şekilde dizayn edilen su 

altı robotu ayrıca 7 adet motorla desteklenecek şekilde geliştirilmiş ve daha fazla güç 

ve daha fazla hareket kabiliyeti kazandırılarak dinamik bir yapıya dönüştürülmüştür.  

Mekanik tasarım çalışmaları esnasında internet üzerinden izlenen videolarda, bazı 

robotların su altındaki parçaları kaldırırken ve taşırken zorlandığı, stabil şekilde bir 

duruş sergileyemedikleri tespit edildiği için, nispeten üçgen şeklindeki 1 no’lu 

revizyonda da değişikliğe gidilmiş ve daha dengeli bir yapı olacağı öngörüleceği için 

dörtgen şekline dönüştürülmüş ve 8 adet motorla desteklenmesi planlanmıştır. 
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Şekil.12 : Alternatif-2 Su Altı Robotu Mekanik Yapısı 

 

Alternatif-2 çalışmasında daha stabil bir hale getirilen mekanik yapı, derlin 

malzemeden üretilmesi planlanmıştır. Takımın üyeleri olarak bu tasarımda da 

hafifleştirme ve maliyet azaltma çalışmaları bir adım daha geliştirmek istenmiş ve 

Alternatif-3 tasarım yapısına dönüştürülmüştür. 

  

 

 
 

Şekil.13 : Alternatif-3 Su Altı Robotu Mekanik Yapısı 

 

Alternatif-3 tasarımı, su altı robotunun otonom şekilde hareket etmesini sağlayacak 

ultrasonik sensörlerin robotun 4 tarafına da eklenmesine, kamera ve su altı 

aydınlatma LED’lerinin de tasarım üzerinde en ideal açıda ve aydınlatma sağlayacak 

şekilde montajının sağlanması için robotun mekanik yapısında yeniden bir 

düzenlenme yapılması öngörülmüştür. Yapılan geliştirmeler ve incelenen farklı 

robotlardan çıkarılan bir takım kritik değerlendirmeler sonrasında yeni bir tasarım 

üzerinde yoğunlaşılmış ve Alternatif-4 tasarımı daha öne çıkan bir model olarak 

çalışmalar arasında yer almıştır. 
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Şekil.14 : Alternatif-4 Su Altı Robotu Mekanik Yapısı 

 

Alternatif-4 tasarımı oldukça kararlı, dengeli ve sağlam bir mekanik yapı olarak 

üzerinde mutabakat sağlanmışken aşağıdaki gerekçelerden dolayı tasarımda nihai bir 

değişikliğe daha gidilmiştir. Bu gerekçeler şunlardır : 

 Derlin malzemeden imal edilmesi planlanan gövde yapısının bir miktar daha 

hafifleştirilerek (inceltilerek) sadeleştirilmesinin gerekliliği, 

 Yukarı-aşağı motorlar ile sağa-sola hareket sağlayan motorların su çıkışlarının 

çakışması (Şekil.X) ve bu çakışmanın robotun hareket kabiliyetini kısıtlaması 

ihtimali, 

 Yarışmanın özellikle hokey oyunu aşamasında, robotun hokey topunu iteklemesi 

esnasında, robotun havuz zeminindeki hareketinde daha az sürtünme 

oluşturması amacıyla robotun alt kısmına her yöne hareket eden tekerleklerin 

eklenmesinin faydalı olacağı. 

Yukarıdaki gerekçelerden dolayı başlatılan revizyonlarda su altı robotunun mekanik 

tasarımı aşağıdaki nihai hale dönüşmüştür (Şekil.X). 

 

  

 

Şekil.15 : Alternatif-4’teki Yukarı-Aşağı Motorlar İle Sağa-Sola Hareket 

Sağlayan Motorların Su Çıkışlarının Çakışması Detayı 

 

Nihai tasarımda robotun hareketi için aynı tip 8 adet motor kullanılmıştır. Robotun 

denge noktası dikkate alınarak konumlandırılmış 4 motor derinlik kontrolü için 

kullanılacaktır. Yatay hareket vermek için aracın köşelerine açılı bir şekilde 

konumlandırılmış diğer 4 motorun kullanılması planlanmıştır. 
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Alternatif-4 tasarımında revizyona sebep olan konulardan bir tanesi, motorların su 

çıkışlarının birbirinin çalışma fonksiyonunu olumsuz şekilde etkilemesinin 

önlenmesidir. Gerek bu durum ve gerekse de robotun yukarı ve aşağı yönlü 

hareketinde robotun dengesinin bozulmaması ve stabil şekilde kalabilmesi, aynı 

zamanda yarışmanın montaj aşamasında kaldıracağı yüklerde ön tarafın aşağı yönlü 

sarkmaması amacıyla motorların konumları büyük önem arzetmektedir. Motorların 

konumları tespit edildikten sonra, özellikle çarpraz konumda olan ve robotun sağa-

sola hareket etmesini sağlayan motorların herhangi bir yere çarpması durumunda 

gövdeden kopmaması amacıyla çarpraz konumdaki motorların etrafına alüminyum 

kelepçeler yerleştirilerek sağlama alınmıştır. 

 

  

 
 

 

Şekil.16 : Nihai Su Altı Robotu Mekanik Yapısı 
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Şekil.17 : Sensörler ve Tekerlekler 

 

 
Şekil.18 : Nihai Su Altı Robotu Bileşenleri 

 

Su altı robotuna, yarışma aşamasında kullanılma üzere (yarışma etaplarının içeriğine 

göre) 2 farklı tutucu/itekleyici akuple edilmesi planlanmıştır. Bu başlıklardan tutucu 

olanı su altı montaj aşaması için kullanılacak olup, montaj edilecek parçaları en sıkı 

şekilde kavrayacak, herhangi bir sarsıntıya/sallantıya neden olmadan montajın 

yapılacağı noktaya taşınabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tutucunun 

montajı yapılacak olan parçayı sıkı şekilde tutup kavrayabilmesi amacıyla 2 adet su 

geçirmez servo motor kullanılması öngörülmüştür. Bu aparatlar, her bir yarışma 
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etabına uygun şekilde tasarlandığı için gerektiğinde kolaylıkla sökülüp takılabilecek 

şekilde planlanmıştır.  

İkinci aparat olan itekleyici ise, yarışmanın hokey aşamasına ait görevleri yerine 

getirecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu aparatın en üst düzeyde verimli kullanımını 

sağlamak ve robotun yere çarpmasını önlemek için su altı zeminin durumu da göz 

önüne alınarak robotun alt kısmına, her yöne kolaylıkla hareket edebilecek şekilde 

tekerlekler (sarhoş teker) eklenmiştir.   

 

 

 

Şekil.19 : Nihai Su Altı Robotuna Ait Tutucu/İtekleyici Başlıklar 

 

Robotun ağırlık merkezi dikkate alınarak konumlandırılmış su geçirmez bir kutu 

aracın tam ortasında yer almaktadır. Robot kontrol ünitesi bileşenlerinin yer alacağı 

bu kutu (içerisinde elektronik bileşenler, DC-DC regülatörler vs bulunmaktadır) su 

geçirmez özellikte contalı ve vidalı şekilde tasarlanmıştır. Kutunun tüm parçaları 

(gövdesi, kapakları, vb) alüminyum plakalardan üretilecektir. Alüminyumun ısı 

iletkenliği sayesinde kutu içerisindeki ısının dışarıya geçmesi sağlanacak ve ısınma 

problemleri de minimuma indirgenmiş olunacaktır. 

Robotun bileşenleri tasarlanırken üretilecekleri malzemeler planlanmış, üretim 

süreçleri kolay olacak tasarımlar ve ölçüler kullanılmaya özen gösterilmiştir. Motor 

tutucuları ve pervanelerin öncelikle ABS filament kullanılarak 3D yazıcı ile 

üretilmesi planlanmış ancak, gerek ekonomiklik ve gerekse de motorlarla tam 

uyumluluk (sıkı geçme) sağlaması düşünülerek motorlarla birlikte tedarikçiden temin 

edilmesi öngörülmüştür. 

 

4.2.2. Malzemeler  

Proje kapsamında kullanılması planlanan malzemeler aşağıdaki şekilde 

öngörülmekte olup, önemli malzemelere ait teknik özellikler “4.3. Elektronik 

Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı” bölümünde açıklanmıştır. 

 

Tablo.2 : Malzeme Listesi 

No Malzeme Adı Miktar Birim 

1 Güç Kaynağı 24 Vdc 50 Amper 1,00 Adet 

2 32 Amper Sigorta 1,00 Adet 

3 5 x 1.5 Kumanda Kablosu 35,00 Metre 

4 CAT6 Ekranlı Kablo 35,00 Metre 
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5 Acil Durdurma Butonu 1,00 Adet 

6 Kontaktör 1,00 Adet 

7 Rasbperry Pi3 1,00 Adet 

8 9 Kanallı Kablolu Simülasyon Kumanda 1,00 Adet 

9 Korumalı Plastik Çanta 1,00 Adet 

10 LCD Monitör 13'' 1,00 Adet 

11 Regülatör 5V 1 Amper 3,00 Adet 

12 T200 Triron Motor ve Su İticisi 8,00 Adet 

13 ESC (Hobbywing Xrotor-40A 2-6S) 8,00 Adet 

14 Su Geçirmez Ultrasonic Mesafe Sensörü (JSN-SR04T) 8,00 Adet 

15 Pixhawk PX4 v2.4.8 32 Bit Kontrol Kartı 1,00 Adet 

16 Rasbperry Pi4 1,00 Adet 

17 Servo Motor (DC5821LV) 1,00 Adet 

18 Alüminyum Su Geçirmez Tüp (100 mm x 40 cm) 1,00 Adet 

19 Aydınlatma LEDİ 4,00 Adet 

20 Sarhoş Tekerlek 4,00 Adet 

21 Grup Klemens 1,00 Adet 

22 Muhtelif Anahtar ve Pano Işıkları 1,00 Takım 

23 Alüminyum Plaka (Gövde İçin) 12,50 Kg 

24 Aksiyon Kamera 1,00 Adet 

25 Derlin Malzeme (Sızdırmaz Tüp Kapak, Tutucu, vb) 1,00 Kg 

26 CNC İşçiliği (Robot Şasi) 1,00 Takım 

27 
3D Yazıcı Sarf Malzemeleri ve İşçiliği (İtekleyici 

Aparat) 
1,00 Takım 

28 Lehim Teli Vb Sarf Malzmeler 1,00 Takım 

29 İş Güvenliği Etiketleri 1,00 Takım 

 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Su altı robotunun üretiminde kullanılan yöntemler aşağıdaki başlıkta ifade edilmiştir: 

 Solidworks ile CAD/CAM Tasarımı  

Su altı robotunun tüm tasarımı Solidworks bilgisayar destekli yazılım kullanılarak 

tasarlanacaktır (CAD Tasarım). Bu tasarım çalışmasında, hazır parçalar (Motorlar, 

aksiyon kamera, vb) GraphCad ve Thingiverse gibi sitelerden download edilerek 

tasarıma eklenmiştir. Bazı parçalar ise (robot şasisi, tüpü şasiye bağlayan kelepçeler, 

motorları tutan kelepçeler, tutucu/itekleyici aparatlar gibi) tamamen projeye özgü 
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olarak tasarlanmış ve Solidworks yazılımı kullanılarak ve takım üyelerinin 

tamamının katılımıyla ve destek vermesiyle geliştirilmiştir. 

 CNC Talaşlı İmalat Yöntemi 

Su altı robotunun şasisini, sızdırmaz tüpün kapaklarını, tüpü şasiye bağlayan 

kelepçeleri ve tutucu/itekleyici aparatlar alüminyum ve derlin malzemesinden imal 

edilecek parçalar olup, Solidworks yazılım kullanılarak tasarlandıktan sonra talaş 

kaldırma yöntemi (talaşlı imalat) kullanılarak CNC tezgahlarda işlenecektir. Bu 

iskelet üzerinde bütün parçaların vidalama yerleri belli olduğundan montaj esnasında 

ayrıca ölçümleme yapılmasına gerek kalmayacaktır. CNC tezgahlardaki imalatlar, 

sponsor firmanın üretim ortamında ve teknik personelleri vasıtasıyla üretilecektir. 

Aynı şekilde tutucu aparatın derlin malzemeleri de yine CNC tezgahlarda 

üretilecektir. 

 3D Yazıcı ile Parça Üretimi 

Özellikle su altı hokey yarışmasında itekleyici olarak kullanılacak aparat da 

Solidworks yazılımı ile çizildikten sonra, okulumuz laboratuvarında bulunan 3D 

yazıcı kullanılarak takım üyeleri basılacaktır. 

 Testere Kesim Yöntemi 

Su altı robotunun gövde kısmında kullanılacak olan sızdırmaz tüp, alüminyum 

borudan kesilerek imal edilecektir. Alüminyum borunun kesilmesi için şerit testere 

kullanılacak olup, bu işlem sponsor firmanın üretim imkanları ve teknik personelleri 

aracılığıyla imal edilecektir. 

 Lehimleme Yöntemi 

Projemizdeki kablo ve konnektörlerin birbirlerine eklenmesi/montajlanması 

amacıyla lehimleme yöntemi kullanılacaktır. 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. Havya ile lehimleme 

tekniği en temel teknik olup, lehimlenecek bölge belirlendikten sonra havya ile 

ısıtılır, ardından ısıtılan bölgeye lehim tutulur ve lehim iletken bölgeyi kaplar. Lehim 

soğuduğunda işlem tamamlanmış olur. 

 Montaj & Vidalama Yöntemi 

Robotun şasisi, su geçirmez kutu, kutunun kapakları civata ve vidalarla 

birleştirilecektir.  

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Tulpar Robotik takımı olarak geliştirmeye çalıştığımız robotumuzun ölçüleri yarışma 

şartnamesinde robot için verilen kıstasların altında olup (en x boy x yükseklik olarak 

50 cm’nin altında), şartnamede belirtilen ebat puanlandırmasında yüksek puan alması 

beklenmektedir. Robotumuzun boyutsal olarak ölçülendirmesi aşağıdaki şekilde 

verilmiştir. 
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Şekil.20 : Nihai Su Altı Robotu Ölçüleri (mm) 

 

Robotumuzun motorlarla birlikte ana gövdesinin dışında yarışma etaplarına göre 

sökülüp takılabilen 2 adet aparatı (tutucu/itekleyici) bulunmaktadır. Bu aparatlardan 

bir tanesi (tutucu) yarışmada sualtı montaj görevi için, diğer aparat da (itekleyici) 

sualtı hokeyi görevi için kullanılması planlanmaktadır. Bu aparatlara ait  

 
Şekil.21 : Su Altı Robotu Tutucu Aparatı Ölçüleri (mm) 

 

 
Şekil.22 : Su Altı Robotu İtekleyici Aparatı Ölçüleri (mm) 

 

Su altı robotumuz 7.5 kg’lık bir ağırlığa sahip olup, yarışma şartnamesinde tam puan 

için öngörülen 8 kg’lık araç ağırlığı hedefinden daha düşük bir kütleye sahiptir. Bu 

miktar ile ağırlık puanlandırmasında yüksek puan alması beklenmektedir. 
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Robotumuzda toplamda 8 adet T200 Triton motor ve su iticisi kullanılması 

planlanmış olup bu motorlara ait görseller raporun “4.1. Sistem Tasarımı” 

bölümünde verilmiştir. Motorların boyutsal ölçüleri ise aşağıdaki gibidir. 

 

 
Şekil.23 : T200 Triton Motor ve Su İticisi Ölçüleri (mm) 

 

 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Projemizin ÖTR’unda su altı robotunun kontrol ünitesi için öngörülen elektronik 

tasarımın kapsamı genel olarak “Python kullanılarak projeye özgü geliştirilecek 

bir yazılım ile Rasbperry Pi3 kartı üzerinden 6 adet ESC sürücülerini 

(dolayısıyla motorları) yöneterek robotun hareketlerini tüm yönlerdeki 

hareketlerini kontrol edebilmek” şeklinde öngörülmüştü. Ayrıca otonom görev 

için de “görüntü işleme sistemi geliştirilip, kamera ile yakalanan görüntü 

verilerini analiz ederek rasbperry pi üzerinden yine motorların kontrol 

edilmesine ve bu şekilde otonom görevin başarılmasına” yönelik bir sistem 

tasarımı planlanmıştı. Ayrıca; böyle bir sistemde “haberleşme ise kamera kabloları 

ve wi-fi üzerinden” gerçekleşmesi hedeflenmişti.  

ÖTR sonrasında yapılan detaylı geliştirme çalışmalarımızda rasbperry pi3 üzerinden 

yeterli miktarda PWM (Pulse Width Modulation) sinyal bilgisinin aktarım için uygun 

olamayacağı, bu yöntem tercih edilirse yoğun şekilde gecikmeler yaşanabileceği ve 

robotun kontrolünün güçleşeceği durumu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla; ÖTR’de öngördüğümüz bu yöntemden vazgeçilerek, detayları aşağıda 

aktarılan şekliyle yeni bir elektronik tasarım süreci öngörülmüştür. Öngörülen bu 

sisteme yönelik bilgilendirmeler ve sistemin genel hatlarıyla nasıl tasarlandığı 

“4.1.Sistem Tasarımı” başlığı altında da ayrıca izah edilmiş ve blok diyagramlarla 

da görselleştirilmiştir. 

 

a. Su Altı Robotu Kontrol Ünitesi 

ÖTR’nda öngörülen sistemden vazgeçilerek; daha az gecikmelerin yaşanacağı, daha 

hızlı bir haberleşmenin söz konusu olacağı, dolayısıyla daha atak ve manevra 

kabiliyeti yüksek bir tasarım üzerine yoğunlaşılmıştır. Truster (motor) sayısı 6’dan 

8’e çıkarılmış, motorların güç tüketimleri göz önünde bulundurularak ESC 

seçimlerindeki tercihler değiştirilmiştir. Bu yeni tasarımda ısınma ve stres oluşma 

ihtimaline karşı 40 amperlik ESC’ler tercih edilmiştir. Bu ESC’ler; robotun özellikle 

dikey yönlü ani hareketlerinde suyun oluşturacağı karşı yönlü kuvvetler de dikkate 

aldığında, anlık maksimum akım taşıma kapasitesinin maksimum 10 saniye boyunca 



 
 

 

31 
 
 

60 ampere kadar dayanabilecek bir potansiyele sahip olmasındandır. Proje 

kapsamında elimize ulaşan truster (motor) ve ESC ile yapılan testlerde bu durum 

teyid edilmiştir. 

Yukarıda da açıklandığı şekliyle su altı robotumuz, otonom görevler için görüntü 

işleme sistemi yerine su altında ultrasonik mesafe ölçen sensörlere dayalı bir sisteme 

dönüştürülmüştür. Ultrasonik mesafe ölçen sensörlere (SN-SR04T) dayalı bu yeni 

sistemde robotumuz, parkuru ve parkurda yer alan engelleri aşmak için kesintisiz ve 

çok seri bir şekilde 8 adet sensörle taramalar yaparak yolunu bulmaya (duvarları 

algılayacak, içinden geçeceği kapıya ait çerçeveyi algılayacak şekilde) çalışacaktır. 

Bu sistemde, 8 adet sensörden gelen veriler, Rasbperry Pi4 üzerinden kontrol edilerek 

Pixhawk PX4 kontrol kartı aracılığıyla ESC’lere (motorlara) sinyaller 

gönderilecektir. Gerek otonom görevler sırasında robotun hareketlerini ve izlediği 

yolu gözlemlemek ve gerekse de hokey ve su altı montaj görevlerinde kamera 

kullanılarak yapılacak görevleri takip etmek için kameradan gelen video sinyalleri en 

hızlı ve gecikmesiz şekilde COM port üzerinden Rasbperry Pi4’ye yönlendirilecek, 

buradan da CAT6 ekranlı kablo yardımıyla Su Üstü Kontrol Ünitesi’ne seri şekilde 

ulaşması sağlanacak ve robotun su altındaki tüm hareketleri rahatlıkla ve gecikmesiz 

bir şekilde izlenebilecektir. 

ÖTR raporunda tutucu aparat için herhangi bir elektronik parça/sistem 

önerilmemiştir. ÖTR sonrasındaki revizyonlarda ise montaj görevlerinde 

kullanılacak olan tutucu aparat için servo motor (JXDC5821LV) kontrollü bir sistem 

önerilmiştir. Bu sisteme ait detay bilgiler ve tasarım görselleri raporun “4.1.1. 

Mekanik Tasarım Süreci” ve “4.1.4. Fiziksel Özellikler” kısmında 

ayrıntılandırılmıştır. Bu tasarımda tutucu kolu tahrik eden servo motora gidecek 

gerilim yine rasbperry pi4 üzerinden yönlendirilecektir. 

Kameradan en optimum görüntüyü elde etmek için robota 4 adet LED aydınlatma 

takılması öngörülmüştür. 

Su altı robotunun güç yönetimi Su Üstü Kontrol Ünitesi tarafından yönlendirilecektir. 

Su Üstü Kontrol Ünitesi, güç kaynağından alınacak 24 Vdc 50 amperlik gücü 

Pixhawk PX4 ve rabsperry pi4 kartları üzerinden ESC’lere (motorlara) 

yönlendirilecektir. Pixhawk PX4 ve rasbperry pi4 kartlarının beslemesi su altı 

robotuna ulaştırılan 24 Vdc’den regüle edilmiş 5 Vdc 1amperlik güçle sağlanacaktır. 

Aynı şekilde LED aydınlatma, kamera, tutucu aparat ve sensörler de 24 V’luk güçten 

regüle edilen enerji ile beslenecektir. Tüm bu elektronik malzeme ve ekipmanlar 

sızdırmaz alüminyum tüp içerisine özenl şekilde yerleştirilecek olup, olası ısı 

yükselmeleri için alüminyum tüp mümkün olan en optimal soğutmayı sağlayacaktır. 
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Şekil.24 : Su Altı Robotu Kontrol Ünitesi Diyagramı 

 

 
Şekil.25 : Su Altı Robotu Ünitesi Bileşenleri 

 

b. Su Üstü Kontrol Ünitesi ve Güç Kaynağı 

Su Üstü Kontrol Ünitesi rasbperry pi3, 9 kanallı kumanda, regülatör, LCD monitör, 

alüminyum soğutucular, koruyucu plastik çanta, acil stop butonu, CAT6 ekranlı 

tablo, çeşitli buton/anahtar ve pano ışıklarından oluşmaktadır. Su Üstü Kontrol 

Ünitesi’nin tasarımı belirlenirken Güç Kaynağı Ünitesi ile senkronize çalışması 

öngörülmüş olup, komple sistem için gerekli olacak güç ihtiyacı ön planda 

tutulmuştur. Su altı robotunda kullanılacak olan 8 adet truster (motor) ve diğer 

elektronik devre elemanlarının kullanacağı güç ihtiyaçları hesaplanarak toplam güç 
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gereksinimi hesaplanmıştır. Bunun için 220 Vac girişli ve 24 Vdc 50 amperlik çıkışı 

olan bir güç ünitesinin ihtiyaçlarımız için yeterli olacağı tespit edilmiştir. Güç 

ünitesinin güvenli şekilde kullanımı için 32 amperlik bir otomatik sigorta, kontaktör 

ve yaklaşık 35 metre uzunluğunda 5x1.5 kumanda kablosunun güç ünitesi için gerekli 

malzemeler olduğuna karar verilmiştir. Güç ünitesinde acil durumlarda kullanılmak 

üzere bulundurulması gereken acil stop butonunun ise, Su Üstü Kontrol Ünitesi 

üzerinde konumlandırılmasının daha uygun olacağı öngörülmüştür. 

Su Üstü Kontrol Ünitesi’nin en önemli bileşeni hiç şüphesiz ki 9 kanallı kumandadır. 

Bu kumanda, robotun yerine getirmesi gereken tüm komutların iletimi için 

kullanılacak olup, komutlar rasbperry pi3 üzerinden su altı robotundaki rasbperry 

pi4’ye CAT6 ekranlı kablo yardımıyla ve COM port ile çok seri ve hassas şekilde 

gönderilecektir. Rasbperry pi4 ise kendisine ulaşan bu komutları Pixhawk Px4 

kontrol kartı yardımıyla ESC’lere yönlendirip aracı hareket etmesini sağlayacaktır.  

Su altı robotunda bulunan kameradan alınacak görüntüler, yine CAT6 yardımıyla 

rasbperry pi4 ve su üstü kontrol ünitesindeki rasbperry pi3 HDMI portu üzerinden 

LCD monitöre ulaştırılarak izlenmesi sağlanacaktır. Uygulamayı planladığımız bu 

protokol sayesinde, kameradan alınan görüntüler minimum seviyede gecikme ile bir 

anlamda FPV görüntüsü gibi alınmış olacaktır. 

Su Üstü Kontrol Ünitesi’nde ayrıca tüm sistem ve su altı robotunun durumuna ilişkin 

bilgileri görebilecek şekilde ışıklı bildirimler (pano ışıkları) ve bazı fonksiyonları 

açıp kapatmayı sağlayacak anahtarlar da mevcut olacaktır (güç hazır, motorlar 

çalışıyor, vb gibi). 

 

 
Şekil.26 : Robot Kumanda Sistematiğini Tanımlayan Diyagram 
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Şekil.27 : Su Altı Robotunun Su Üzeri Kontrol Ünitesi Bileşenleri 

 

 
Şekil.28 : Su Altı Robotunun Güç Ünitesi Bileşenleri 

 

Yukarıda detayları ifade edilen kontrol ünitelerinde kullanılması planlanan 

malzemelerle ilgili bilgiler şunlardır : 

 

1. T200 Triton Truster (Motor) ve Su İticisi 

 

 
  

 

T200 truster ve su itici, kapsüllenmiş motor sargıları ve stator ile kaplanmış 

mıknatıslar ve rotor ile tamamen su basmış fırçasız bir motordan oluşan patentli su 
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altı itici tasarımımızı kullanır. İtici gövdesi ve pervane, sert polikarbonat plastikten 

yapılmıştır ve yalnızca açıkta kalan metal bileşenler, denizcilik sınıfı 316 paslanmaz 

çelikten yapılmıştır. 

Tamamen dolu tasarım, T200'den önce mevcut olan iticilere kıyasla 

benzersizdir. Motorun su ile soğutulmasını ve plastik burçların su ile yağlanmasını 

sağlar. Salmastralara, manyetik kaplinlere ve hava veya yağ dolu bölmelere olan 

ihtiyacı ortadan kaldırarak iticiyi doğal olarak basınca dayanıklı hale getirir. Tasarım 

kompakttır ve minimum sayıda parçaya sahiptir, böylece uygun bir fiyata sunabiliriz. 

Çekirdek motor tasarımı, dronlarda ve RC uçaklarda gördüğünüze benzer, ancak su 

altı kullanımı için optimize edilmiş üç fazlı fırçasız bir öncü motordur. İticiyi her 

durumda çalıştırmak için Temel ESC gibi sensörsüz fırçasız elektronik hız kontrol 

cihazı (ESC) gereklidir. 24 Vdc'lik bir voltajda (6s lityum iyon pil takımı gibi) 

çalışacak şekilde optimize edilmiştir, ancak çeşitli voltajlarda çalışabilir. Daha fazla 

bilgi için Teknik Ayrıntılar sekmesindeki ayrıntılı performans çizelgelerine bakın. 

 

Tablo.3 : T200 Triton Motor Nitelikleri 
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Şekil.29 : T200 Motor İtici Performans Grafikleri 

 

2. ESC (Hobbywing Xrotor-40A 2-6S)  

 

 
 

Hobbywing X-Rotor serisi ESC, güvenilir olduğu ve mükemmel performans 

sağladığı geniş çapta kanıtlanmış, kaliteli çok rotorlu hız kontrolörleridir. Çoklu 

rotorlar için özel olarak tasarlanmışlardır ve basit bir gaz kelebeği kalibrasyonundan 

sonra kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır olacak şekilde önceden yapılandırılmış 

olarak gelirler. Naza, APM, Pixhawk vb. dahil olmak üzere önde gelen tüm uçuş 

kontrolörleri ve yüksek kutup sayılarına ve düşük Kv değerlerine sahip olanlar da 

dahil olmak üzere fırçasız motorlarla uyumludurlar. Son olarak, bu ESC'lerdeki ürün 

yazılımı, çok rotorlu uygulamalar için ideal olan çok düzgün bir doğrusal gaz 

kelebeği eğrisi sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. 

 

Ürün bilgisi ise kısaca aşağıdaki gibidir: 

Sürekli maks. Akım : 40A 

Anlık maks. Akımı : 60A (10sn.) 

BEC   : Yok 

Lipo   : 2-6S 

Programlama  : Zamanlama (yüksek / orta) 

Ağırlık   : 26g 

Boyutlar   : 68x25x8.7mm 

Konnektör Tipi  : Φ3.5mm Gold Konnektör x 3 

Gaz sinyal desteği  : 621Hz+ 

Çok düşük iç direnç 
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3. Pixhawk PX4 32-bit Otopilot Kontrolcüsü  

 
 

 
Pixhawk 4 otopilot, kurumsal geliştirme laboratuvarları, startup’lar, akademik 

araştırma ve projeler için en uygun otopilot tercihidir. 

Pixhawk 4, APM uçuş kontrolcü ailesinin en güncel ve 32-bit sürümüdür. Holybro 

ve PX4 ekibi ile birlikte geliştirilen Pixhawk, Dronecode stack’ini çalıştıracak 

şekilde optimize edilmiştir ve en güncel (v1.7) PX4 bellenimi yüklü halde gelir. 

Pixhawk 4, önceki sürümlerine göre daha küçük form faktörü, daha yüksek işlem 

gücü ve bir önceki sürümüne göre 2 kat RAM ile gelmektedir. Ek olarak, yüksek 

sıcaklıkta daha stabil çalışan ve dahili titreşim engelleyici ile gelen sensörlere, kolay 

kullanımlı en güncel PX4 yazılımına ve harici bağlantı portları ile genişleme 

olanağına sahiptir. 

ST Microelectronics tarafından geliştirilmiş yüksek teknolojili işlemciye, Bosch, 

InvenSense sensör teknolojisine ve NuttX gerçek zamanlı işletim sistemine sahiptir. 

Böylelikle tüm otonom araç kullanımı ihtiyaçlarınız için yüksek performans, 

esneklik ve güvenilirlik sağlar. 
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Pixhawk 4’ün mikrokontrolcüsü artık 2 MB flaş belleğe ve 512 KB RAM’e sahip. 

Yükselen güç ve RAM kaynakları ile geliştiriciler otopilot yazılımına daha gelişkin 

algoritmalar ve modeller ekleyebilecekler. 

Kart üzerindeki yüksek performans ve düşük gürültüye sahip IMU sensörleri 

stabilizasyon uygulamaları için tasarlanmıştır. Ana işlemciye ayrı kesme (interrupt) 

ve zamanlayıcı (timer) bağlantıları ile bağlanmış bu sensörler, otopilotun en temiz 

veriyi alarak işlemesine olanak tanır. Yeni tasarlanmış titreşim engelleyiciler daha 

doğru ölçüm yapılarak aracın performansını artıracaktır. 

2 adet harici SPI hattı ve 6 adet ayrı chip select (CS) hattı, karta ek sensörlerin 

bağlanması ve SPI arabirimi ile haberleşme olanağı tanır. Toplamda 4 adet bulunan 

I2C hattının 2’si kendi başına kullanılabilir, diğer 2’si ise GPS/pusula kullanımı için 

seri port ile beraber gruplandırılmıştır. 

 

Pixhawk PX4 teknik özellikleri aşağıdaki gibidir 

 Ana işlemci: STM32F765 

- 32 Bit Arm® Cortex®-M7, 216MHz, 2MB memory, 512KB RAM 

 G/Ç işlemcisi: STM32F100 

- 32 Bit Arm® Cortex®-M3, 24MHz, 8KB SRAM 

 Dahili sensörler: 

- İvmeölçer/jiroskop: ICM-20689 

- İvmeölçer/jiroskop: BMI055 

- Magnetometre (pusula): IST8310 

- Barometre (irtifa sensörü): MS5611 

 Boyutlar: 44x84x12mm 

 Ağırlık: 15.8g 

 

Pixhawk PX4 bağlantı arayüzleri 

 8-16 PWM servo çıkışı (8 adet G/Ç işlemcisinden, 8 adet FMU’dan) 

 3 adet PWM/Capture girişi FMU’dan 

 CPPM kumanda sinyali girişi 

 Spektrum / DSM ve S.Bus kumanda sinyali girişi, analog PWM RSSI girişi ile 

 Bus servo çıkışı 

 5 adet seri port, 2’si akış kontrol destekli ve 1 adedi 1.5A akım limitli 

 3 adet I2C portu 

 4 adet SPI portu: 

- 1 adet SPI sensör hattı, 4 chip selects ve 6 DRDY desteğiyle 

- 1 adet dahili düşük gürültülü SPI hattı, barometre için ayrılmış ve 2 adet chip 

select / DRDY desteksiz 

- 1 adet dahili SPI hattı, FRAM için ayrılmış 

- Sensör modülünde SPI kalibrasyon EEPROM desteği 

- 1 adet harici SPI hattı 

 2 adede kadar CANBus hattı, seri ESC bağlantısı destekli 

 2 adet batarya gerilim/akım ölçümü için analog giriş 

 2 adet harici analog giriş 

 

Pixhawk PX4 Elektriksel veriler 

 Güç modülü çıkışı: 4.9~5.5V 

 Maksimum giriş gerilimi: 6V 
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 Maksimum akım ölçümü: 120A 

 USB güç girişi: 4.75~5.25V 

 Servo hattı girişi: 0~36V 

 

4. Rasbperry Pi 

Rasbperry Pi bir tek kart bilgisayardır. Bunun anlamı, bir bilgisayar için gerekli olan 

işlemci, RAM bellek, giriş/çıkışlar gibi tüm birimler tek bir devre kartı üzerinde 

toplanmıştır. Küçük tasarımı ve kompakt yapısı sayesinde bu bilgisayarları robotik 

projelerimizde, akıllı ev sistemlerinde, gömülü sistemlerde, kiosk'larda, hatta 

klavye/fare, ekran gibi çevre birimleri bağlayarak masaüstü bilgisayar olarak da 

kullanabiliriz. Rasbperry Pi gibi bilgisayarlar, Arduino gibi mikrokontrolcü 

kartlarımızın gücünün yetmediği ve aynı anda birden fazla işlemin yapılması 

gerektiği durumlarda tercih edilirler. Rasbperry Pi, Linux işletim sistemleri ve 

Windows 10 IoT Core isimli özel geliştirilmiş bir işletim sistemi çalıştırabilmektedir 

(bu işletim sistemi kişisel bilgisayarlarımızdaki Windows 10 gibi bir masaüstü 

kullanım imkanı sağlamamaktadır). 

Rasbperry Pi ile proje geliştirebilmek için yazılım bilgisine ihtiyacınız vardır. 

Çoğunlukla Linux işletim sistemleri ile beraber kullanılan bu kartı programlamak 

için genellikle yeni başlayanlar Python dilini tercih etmektedir. Bunun yanı sıra 

Linux işletim sistemi üzerinde çalışabilen neredeyse tüm programlama dilleri 

kullanılarak programlama yapılması da mümkündür. Windows 10 IoT Core işletim 

sistemi ise C# ile programlama yapmanıza olanak tanır. Rasbperry Pi'nizin üzerinde 

yer alan GPIO pinleri ile LED ışıklar yakıp söndürebilir, motor hareketini kontrol 

edebilir, çeşitli sensörler ile algılama yaptırabilir, röle kartları kullanarak elektronik 

cihazlarının açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Rabpberry Pi'nizi 

bir bilgisayar olarak kullanıp internet bağlantılı müzik çalar, film izleyebileceğiniz 

bir medya merkezi, güvenlik kamerası gibi uygulamalarda da kullanmanız 

mümkündür. 

 

4.1. Rasbperry Pi 3 Model B+ Özellikleri (Rasbperry Pi 3'ten Neler Farklı?) 

 
Güncellenen Rasbperry Pi'nin üzerinde 1.4GHz hızında çalışan 64-bit destekli ARM 

Cortex-A53 işlemci bulunmakta (Pi 3'ün işlemcisi 1.2GHz hızındaydı). Pi 3'te 

2.4GHz bandında 802.11n desteği sunan kablosuz bağlantısı da çift band (2.4GHz ve 

5GHz destekli) 802.11ac ve Bluetooth desteği de 4.1 sürümünden 4.2'ye yükseltilmiş 

durumda. Kablosuz bağlantıların yanı sıra, Rabpberry Pi üzerinde bulunan Ethernet 

bağlantısı da eski modeline göre 3 kat daha fazla hıza ulaşabiliyor ve ekstra olarak 
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temin edebileceğiniz bir shield kartı (hat) ile PoE, yani Power-over-Ethernet desteği 

sunmakta. 

 

 
 

 
 

4.2. Rasbperry Pi 4  

 
Rasbperry Pi 4, bir önceki model olan Rasbperry Pi 3B+ üzerine oldukça fazla yenilik 

ile geliyor. İlk dikkat çeken özelliği önceki modelde 1GB ve LPDDR2 tipindeki 

RAM belleğin 2GB, 4GB ve 8GB LPDDR4-3200 seçenekleri ile gelmesi. Bunun 

yanı sıra Rasbperry Pi 4’ün 4 çekirdekli 64-bit işlemcisi 1.5GHz frekansında 
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çalışmakta. Broadcom BCM2711 SoC entegresi içerisinde yer alan VideoCore 

IV grafik birimi de 500MHz saat frekansında çalışmakta. Kaputun altındaki bu 

iyileştirmelerin yanı sıra Rasbperry Pi 4, 2 adet yüksek hızlı USB 3.0 portu ve 4K 

60fps görüntü çıkışı için 2 adet mikro-HDMI bağlantısına sahip. Önceki modellere 

göre daha fazla güce ihtiyaç duyan Rasbperry Pi 4’ün güç giriş soketi ise artık USB-

C tipinde. 

 

 
 

5. SN-SR04T Su Geçirmez Ultrasonic Mesafe Ölçer Sensörü (Transducer) 
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JSN-SR04T Su Geçirmez Ultrasonic Mesafe Ölçer Sensörü (Transducer) ürünü 

engelden kaçan robot gibi projelerde sıklıkla kullanılan HC-SR04 ultrasonik mesafe 

sensörünün su geçirmez muhafazaya sahip sürümüdür. Kullanımı ve bağlantısı HC-

SR04 ile tamamen aynıdır. 

Küçük Boyutlu, kullanımı kolay bu ürün düşük voltajda yüksek doğrulukla çalışır. 

Bu özellikleriyle özellikle robotik projelerinizde büyük avantajlar sağlar. Robotik 

projelerin yanı sıra trafik kontrol,güvenlik yapay zeka ve endüsriyel kontrol 

projelerinde de kullanılabilir. 

Islak ve sert kullanımlar için özel donanıma sahiptir. Su geçirmez. 

 

JSN-SR04T Su Geçirmez Ultrasonic Mesafe Ölçer Sensörü (Transducer) teknik 

özellikleri aşağıdaki gibidir 

 Çalışma Voltajı : 5V DC 

 Bekleme akımı  : 5mA 

 Çalışma akımı  : 30mA 

 Akustik emisyon frekansı: 40kHz 

 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 Derece  

 Saklama sıcaklığı : -20 ~ 80 Derece 

 

 

6. Aksiyon Kamera (Su Geçirmez Aparatları İle Birlikte) 

 
 

 Ekran Özelliği  : TFT 

 Boyut   : 52 x 26 x 40 mm 

 Ağırlık   : 67 gr 

 Dokunmatik Ekran : Var 

 Pil Tipi   : Lithium-ion 

 Desteklenen Hafıza Kartı : microSD 

 Kamera Çözünürlüğü :16MP 

 WiFi (Kablosuz Bağlantı) : Var 

 Girişler   : Mini USB 

 Video Formatı  : MP4 

 Resim Formatı  : JPEG 
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 Video Çözünürlüğü : 3840 x 2160 (4K 10 fps) 

 Ekran Boyutu  : 1.8 inç 

 4K /10fps Ultra HD Videolar kaydedin 

 16MP Fotoğraf Çekimi : Seri Çekilmiş, Tek ve Sürekli 

 4x Dijital Zoomlu 170° Geniş Açılı Objektif 

 Time Lapse ve Slow Motion video İşlevleri 

 
 

 

7. JX Servo 21KG Yüksek Hassasiyetli Metal Dişli Dijital Standart Servo (JX 

DC5821LV) 

 
 

Yüksek performanslı dijital standart servo 

Sert eloksal ile yüksek hassasiyetli alüminyum dişliler 

Kabuktaki kapakta CNC metal 

Çift bilyalı rulmanlar ve metal dişli  

Ölü bant   : 2μs 

Çalışma frekansı  : 1520μs / 330hz 

Çalışma hızı (4.8V) : 0.18 sn/60 ° 

Çalışma hızı (6V)  : 0.16 sn/60 ° 

Durak tork (4.8V)  : 16.5kg.cm 

Durak tork (6V)  : 21.8kg.cm 

Boyutlar   : 40.5X20.2X38mm /1.59 X0.80X1.49 in 

Ağırlık   : 58g (2.04oz) 

Bağlayıcı tel uzunluğu : JR 265mm (10.43in) 

Rulman   : 2BB 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Su altı robot projemizin algoritma tasarım süreci klasik algoritma hazırlanma 

şeklinde planlanmamıştır. Bunun yerine kolay ve ücretsiz bir arayüz olan yazılımı 

olan QGround arayüzünün (ArduSub) kullanılarak su altı robotunun yönetimi ve 

kontrolü için gelişmiş bir araç çerçevesi oluşturulmuştur. QGround ArduSub yazılımı 

daha çok drone uçuşlarında kullanılmaktadır. Full uçuş özelliği ve görev planlaması 

özellikleri ile diğer arayüzlerden çok daha güvenilirdir. PX4 ya da ArduPilot 

kullanarak algoritma tasarımı için çalışma yükü hafifletilmiş olup, robot üzerindeki 

tüm kontroller rahatlıkla sağlanabilmektedir. 

ArduSub, uzaktan kumandalı sualtı araçları (ROV'lar) ve otonom sualtı araçları 

(AUV'ler) için tam özellikli bir açık kaynaklı çözüm olup orijinal olarak ArduCopter 

kodundan türetilmiştir. ArduSub, geri besleme stabilite kontrolü, derinlik ve yön 

tutma ve otonom navigasyon dahil olmak üzere kapsamlı yeteneklere sahiptir. Acemi 
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kullanıcılar için bile güvenli, zengin özelliklere sahip, açık uçlu ve kullanımı kolay 

olacak şekilde tasarlanmıştır. 

ArduSub, araç telemetrisini izleyebilen ve güçlü görev planlama faaliyetleri 

gerçekleştirebilen su üstü kontrol ünitesi yazılımı ile sorunsuz çalışır. Ayrıca, araç 

yönetimi ve kontrolü için simülatörler, günlük analiz araçları ve daha yüksek seviyeli 

API'ler dahil olmak üzere ArduPilot platformunun diğer bölümlerinden de yararlanır. 

ArduSub ile bir araç geliştirmek için ilk adım, iticileri (motorları) monte etmek ve 

yönlendirmek adına hazır kütüphanelerden bir "çerçeve" seçmektir. Bazı çerçeveler 

daha az itici kullanırken, bazıları da daha ileri manevra kabiliyetine sahiptir (savaş, 

yunuslama/yuvarlanma dengesi). Proje kapsamımız için aşağıdaki şekilde bir 

çerçeve tercih edilmiştir. Bu çerçevede yeşil iticiler saat yönünün tersine pervaneleri 

ve mavi iticiler saat yönünde pervaneleri gösterir (veya tam tersi). Her bir iticinin 

yanındaki sayılar, ESC sinyal kabloları takıldığında otomatik pilot kartındaki ilgili 

numaralı ana çıkışa karşılık gelir. Hazır kütüphaneden bu çerçeveyi seçmemizin 

nedeni kendi robotumuzda da 8 adet motor kullanmayı hedeflememizdir. Projemizin 

farklı yerlerinde de bahsedildiği gibi yüksek hareket kabiliyeti ve daha dengeli/stabil 

yapı açısından en uygun olmasıdır. 

 

 
Şekil.30 : Projemiz İçin Tercih Edilen Açık Kaynak Kodlu ArduSub Çerçevesi 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım sürecimiz 2 ayrı konu üzerine inşa edilmiştir. Bu konu daha önce 

“4.1.1.Elektronik Tasarım Süreci” ‘nde de genel hatları ile açıklanmıştır. Burada 

ayrıca; su altı robotumuzun kontrol ve denetimine yönelik yazılım çalışmalarının, 

elektronik ve algoritma tasarım süreçlerinde oluşturulan yapı ile tam uyumlu bir 

entegrasyona dönüştürülmesi ve bu sayede tüm sistemin yönetilmesi kullanılacak 

yazılımın elde edilmesi hedeflenmektedir.  

Yazılım sürecinin inşa edildiği birinci konu; su üstü kontrol ünitesi ve görüntü 

aktarımı için yazılım tasarımıdır. Bu süreçte su üstü kontrol ünitesinden gelen 

verilerimizin gerekli data düzenlemeleri sonucunda CAT6 kablosuyla herhangi bir 
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hız kaybı oluşturmadan su altı robotunu iletilmesi planlanmıştır. Kameradan gelen 

veriler, gerekli veri işleme ve analiz aşamalarından sonra su dışındaki kontrol 

ünitesine taşınmakta, burada veri kaynağına göre HDMI portu aracılığı ve ArduSub 

arayüzünün oluşturduğu ekranda birleştirilerek araç için hassas bir kontrol/denetim 

sağlanmaktadır.   

İkinci konusu ise, otonom görevlerin yerine getirilmesidir. Otonom görevleri yerine 

getirecek olan yazılımı geliştirirken su altı robotumuzun 4 köşesinde bulunan 8 adet 

JSN-SR04T kodlu su geçirmez ultrasonik mesafe ölçen sensörlerden okunan 

sinyaller yardımıyla robotumuza ilk otonom görev sinyalinin verildiği andan itibaren 

bir haritalama yapmaya başlaması amaçlanmıştır (ÖTR’deki görüntü işleme 

fonksiyonundan vazgeçilmesinden dolayı). Su altı robotumuz, otonom göreve 

başladığı anda neredeyse tam güce yakın bir güçte çalışarak hızlı ve hedef odaklı bir 

ilerleme ile etraf taramasına başlayacak, robotun ön tarafında bulunan sensörler, 

robotun hareketi sırasında havuzun duvarı bulunana kadar (veya su altı kapısı) 

taramaya ve harekete devam edecektir. Tüm bu hareket devam ederken yatay 

düzlemde ne kadarlık bir alanı taradığımız izlenebilecek, ardından dikey pozisyon 

denetlenerek herhangi bir nesnenin varlığı (kapı geçidinin direkleri, havuz kenarı, 

gibi) kontrol edilecektir. Robotumuz su içerisindeki hareketinde bu işleml eri sürekli 

olarak tekrarlayacak elde ettiği verileri kıyaslayacak, sensörler arasındaki farkı göz 

önünde bulundurularak taramanın yapıldığı alan tanımlanmaya çalışılacaktır. 

Herhangi bir nesne tespit edildiğinde -ki bu nesne kapı olacağı için- robotumuz 

kapıdan geçerek otonom görevi başarıyla tamamlamış olacaktır. 

 

4.4.Dış arayüzler 

Kumanda verilerimiz rasbperry pi üzerinde işlenerek CAt6 kablo yardımıyla 

gönderilerek 2 rasbperry pi arasında haberleşme iletişimi oluşturulacaktır. Su 

altındaki görüntüler ve su altından elde edilen veriler aynı anda su üstü kontrol 

ünitesindeki LCD Monitöre gönderilecektir. Burada görüntülerle birlikte diğer 

veriler birleştirerek robotla ilgili tüm bilgiler kullanıcı pilotlar tarafından 

gözlemlenebilir hale gelecektir. Bu verileri birleştirecek olan arayüz ise 

ArduSub’tur. ArduSub’un niteliği ve projemiz için sağlayacağı kazanımlar yukarıda 

ifade edilmiştir. Projemizin henüz montaj çalışmaları tamamlanmadığı için 

robotumuzdan elde ettiğimiz görüntüleri bu aşamada paylaşamıyoruz. Ancak temsili 

olarak aşağıdaki bilgilendirmeleri yapmak yerinde olacaktır.  
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Şekil.31 : ArduSub Arayüzü İle Görüntü ve Diğer Bilgilerin Birleştirildiği (Temsili) Monitör Ekranı 

 

Bu ekranda yer alan Main Toolbar’ın açıklamaları ise aşağıdaki gibidir: 

 
 

 

Uygulama Ayarları Görünümü: QGroundControl 

uygulamasını yapılandırın 

 

Araç Kurulum Görünümü: Aracınızı yapılandırın ve 

ayarlayın 

 

Plan Görünümü: Otonom görevler oluşturun 

 

Fly View: Video akışı da dahil olmak üzere ArduSub 

aracınızı kontrol edin ve izleyin 

 

Analiz Görünümü: Günlükleri indirin ve MAVLink 

konsoluna erişin 

 

Durum Simgeleri 

QGroundControl bir araca bağlandığında durum simgeleri görüntülenir. 

Bunlar aracın üst düzey durumunu gösterir ve daha detaylı bilgi için 

tıklanabilir. 

 

 

Araç Mesajları: Araçtan gelen mesajların bir açılır 

listesini göstermek için tıklayın. Kritik mesajlar 

varsa, bu bir Verim işaretine dönüşecektir. 

 

Güç: Mevcut güç ünitesi voltajı. Doğru voltajı 

görüntülemek için bir Güç Algılama Modülünün 

uygun şekilde yapılandırılması gerekir. 
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5. GÜVENLİK 

 Su altı robotunun üretimine başlamadan önce tüm takım üyelerine ürünler ve çalışma 

güvenliği konularını içeren iş sağlığı ve güvenliği bilgilendirmesi verilmiştir. Bu 

kapsamda takım üyelerinin görev ve sorumluluk taksimi önceden yapılmış olup, 

laboratuvar, atölye ve makine ekipman kullanımı, gözlük, maske, iş elbisesi kullanımı 

gibi kişisel koruyucu donanım kullanımı konularında bilinç düzeyi artırılmıştır (Sponsor 

firma tarafından sağlanacaktır).  

 Okulumuzun atölye ortamına uyarı levhaları ve ekipmanların kullanım ve acil durum 

talimatları asılmıştır.  

 Ayrıca, uygun yerlere kolayca erişilebilecek şekilde yangın tüpleri yerleştirilmiştir.  

 Aracın dalış, yüzme ve su yüzeyine geri çıkışı sırasında görevi bulunmayan kişiler 

robota yaklaştırılmayacak. Robotu kullanacak pilot ve yardımcı pilot olarak görevli 

kişiler, yarışma alanındaki prosedür doğrultusunda hareket edecektir.  

 Su altı aracına giden enerji hattının başlangıç noktasına 32A sigorta eklenerek hattın 

kısa devre olması durumunda enerjinin otomatik olarak kesilmesi sağlanmıştır.  

 Su üstü kontrol ünitesinde bulunan acil durdurma butonu, tehlike oluşturabilecek 

durumlarda enerjiyi hızlıca kesebilmeyi sağlayacaktır. Acil durum butonuna 

basıldığında robotun dikey eksendeki motorlarını tam güç ile çalıştırıp bir an önce 

yüzeye çıkmasını da sağlanacak, güç ünitesine konulan sigortayı da pasif hale 

getirecektir. Aynı şekilde herhangi bir nedenden dolayı belirli bir süre sinyal kaybı 

yaşandığında da robot kendisini su yüzeyine çıkaracak şekilde programlanmıştır. 

 Su altı aracının motorlar hariç olmak üzere diğer tüm elektronik ve elektriksel 

bileşenleri su geçirmez kutunun içine konumlandırılmıştır. Su geçirmez kutunun üst 

kapağı sızdırmaz contalı ve vidalı olacaktır.  

 Manipülatör kol için kullanılan servo motorlar su geçirmez özelliktedir.  

 Motor sürücüleri ve DC-DC çevirici (regülatör) fazla ısı ürettiğinden su geçirmez 

kutunun ön yüzeyi ve kapak kısmı hariç diğer yüzeyleri alüminyum plakadan üretilmesi 

planlanmıştır. 

 Montaj aşamasında kabloların araçla bağlantı noktalarında olası kaçak durumu için 

epoksi ile yalıtım yapılması planlanmaktadır. Aynı şekilde kabloların sızdırmaz tüpe 

girdiği delikler de yine epoksi ile kaplanarak su geçirmez hale getirilecektir. 

 Motorların herhangi bir yere çarpması durumunda gövdeden kopmaması ve etrafa zarar 

vermemesi amacıyla çarpraz konumdaki motorların etrafına alüminyum kelepçeler 

yerleştirilerek sağlama alınmıştır. 

 Elektriksel aksamın su ile temasını önleyecek koruyucu kutu vakum ile sızdırmazlık 

testi yapılmıştır. Sızdırma olmadığının kontrolünün ardından şasinin diğer bileşenleriyle 

birlikte montajı yapılacaktır. 

 Üretimde kullanılan kablolar ve konnektörler sistemin elektrik yükünü kaldırabilecek 

özellikte seçilmiştir.  

 Otonom sürüş başlamadan önce tüm bileşenlerin montaj kontrolü gözden geçirilecek, 

güç ile tahrik edilen her bir bileşenin yük altında hedeflenen geribildirimleri verip 

vermediğine ilişkin sistem kontrolleri detaylıca tekrarlanacaktır. Acil durum butonu ve 

komutunun çalışıp çalışmadığının da kontrolü ayrıca yapılacaktır. 

 Montaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, robot ve diğer üniteler üzerine 

çalıştırma ve durdurmaya ilişkin talimatlar ve uyarı levhaları yapıştırılacaktır. 
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6. TEST 

Su altı robotumuzun prototip üretimi tamamlanmadığı için sistem olarak test işlemi henüz 

yapılamamıştır. Tüm sistemin testi için öngördüğümüz tarih; robotumuzun bir bütün olarak 

tamamının üretilmesinin ardından KTR teslim tarihi (10 Haziran 2021) ile sualtı araçlarının 

sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videolarının son teslim tarihi olan 5 Ağustos 2021 

aralığında olacaktır. 

Ancak bu süreç içerisinde geliştirme çalışmalarına ve KTR hazırlama sürecine paralel bir 

şekilde sistemin bir takım bileşenlerinin ve alt sistemlerinin test ve kontrolleri yapılmıştır. 

Bu test ve kontroller şunlardır : 

 Ultrasonik sensörlerin (JSN-SR04T Su Geçirmez Ultrasonik Mesafe Ölçer Sensörü) su 

altı ölçüm mesafe testleri yapılmış ve maksimum 2,5 metre, minimum 20 cm aralığında 

ölçüm yaptığı teyid edilmiştir. 

 RasbperryPi üzerinden aksiyon kamera görüntü iletimi testi (sponsorumuz tarafından 

deneme amacıyla temin edilmiş olan) LCD panel ekranından izlenebildiği teyid 

edilmiştir. 

 ESC’lerin optimum gerilim testleri yapılmıştır. 

 Motorların 24 Vdc voltajla besleme sonrası dönme yönleri test edilmiştir. Kurulan su 

altı aracı motor test devresi ile motor hızlarını ayarlama testi de başarı ile sonuçlanmıştır. 

 Tek bir motor üzerinden 21.5 Vdc besleme gerilimi ile itki kuvveti testleri tamamlanmış 

olup herhangi bir sorun tespit edilememiştir. 

 RasbperryPi ile CAT6 kablo üzerinden uzak mesafe iletişim testleri yapılarak 

haberleşme sağlanmıştır.  

 Sponsorumuz tarafından deneme amaçlı olarak temin edilen güç kaynakları ve 

regülatörlerin voltaj/akım testleri yapılmış, 24 Vdc – 12 Vdc – 5Vdc regülasyonu 

kontrol edilmiştir. Proje kapsamında tedarik edilecek güç kaynakları ve regülatörlerin 

ulaşmasıyla birlikte tüm testler yeniden tekrarlanacaktır. 
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7. TECRÜBE 

Su altı robotu proje geliştirme çalışmalarımız kapsamında takım olarak edindiğimiz tecrübe 

ve birikimler aşağıda şekilde ifade etmek yerinde olacaktır: 

 Takımımızın tamamının henüz lise çağında olmasına rağmen, bir iş hayatındaki proje 

takımları gibi olabilmek, takım halinde hareket edebilmek, iş paylaşımı yaparak takımın 

hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlamaya yönelik iş becerisi ve iş yapma kültürü 

tüm takım elemanları tarafından deneyimlemiştir. 

 Proje konseptinin (içerik) nasıl tasarlandığı, konseptte öngörülen hedeflerin nasıl 

başarılacağı, tasarımlardaki bir eksikliğin/değişikliğin tüm konsepti nasıl etkileyeceğine 

dair süreçler deneyimlenmiştir. 

 Bir projenin sistemli çalışma ile nasıl küçük iş parçacıklarına dönüştürülebileceğini ve 

sonrasında tekrardan nasıl küçük iş parçacıklarının bütün haline getirileceği tecrübesi 

yaşanılmıştır.  

 Bir hedefi gerçekleştirmek için plan yapabilmeyi, plana uygun şekilde işleri 

yönetebilmeyi ve zaman yönetiminin ne kadar kritik olduğunu farkettik. Aynı zamanda 

ne kadar iyi planlama ve tasarım yapılsa da her zaman planların ve durumların 

değişebileceğini ve yeni durumlara uyum sağlayabilmemiz gerektiğini de bu projeyle 

birlikte deneyimlediğimiz süreçler arasındadır.  

 Proje kapsamında deneyimlediğimiz diğer teknik konular ise şunlardır : 

o Projedeki her türlü algoritma ve kodlama çalışmaları takım üyeleri tarafından 

yazılmış olup, proje kapsamında farklı program ve programlama dillerinde kod 

yazmayı tecrübe etmiştir.  

o Algoritma oluştururken şablon, flowchart, block diagram sembollerini kullanmayı 

ve bir projeyi bilimsel şekilde raporlandırma çalışmaları tecrübe edilmiştir. 

o Aracın fonksiyonları yerine getirmesi kadar güvenlik açısından da belirli kıstasları 

karşılamasının zorunluluğu proje aşamasında farkedilen deneyimlerimizden bir 

tanesidir. 

o Kamera ile tespit edilen görüntüler su üstü ve su altındaki görüntülerin, ışığın 

kırılmasından dolayı objeler farklı yerlerde gözükebileceği tespit edilmiştir. 

o Üç boyutlu yazıcı için parça tasarlayıp bastırmak tecrübe edilmiştir. 

 

  



 
 

 

50 
 
 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Ön tasarım raporunun teslim edilmesi ve yeterlilik açısından da raporun uygunluk onayının 

alınmasından sonra ön tasarım olarak sunulan robotun üretilmesine yönelik geliştirme 

çalışmaları yoğunlaşarak devam ettirilmiştir. Bu çalışmalar raporun “3.PROJE MEVCUT 

DURUM DEĞERLENDİRMESİ” başlığı altında açıklanmıştır. Bu geliştirme 

çalışmalarında mekanik yapının tasarımı, elektronik, algoritma ve yazılımların 

geliştirilmesi, montaj çalışmaları ve test aşamalarına kesintisiz devam ettirilmiş ve kritik 

tasarım raporunda kullanılacak dokümantasyon oluşturulmuştur. 

 

8.1. Zaman Planlaması 

 
Şekil.32.: Proje İş-Zaman Çizelgesi 

 

8.2. Bütçe Planlaması 

Proje kapsamında kullanılacak olan malzmeler ve bu malzemelerin tedariği için ihtiyaç 

olan bütçe aşağıdaki tabloda verilmiştir : 

 

Tablo.4 : Malzeme Listesi 

No Malzeme Adı Miktar Birim 

Birim 

Fiyat  

(TL) 

Toplam 

Tutar  

(TL) 

1 Güç Kaynağı 24 Vdc 50 Amper 1,00 Adet 2.750,00 2.750,00 

2 32 Amper Sigorta 1,00 Adet 25,00 25,00 

3 5 x 1.5 Kumanda Kablosu 35,00 Metre 13,50 472,50 

4 CAT6 Ekranlı Kablo 35,00 Metre 3,50 122,50 

5 Acil Durdurma Butonu 1,00 Adet 85,00 85,00 

6 Kontaktör 1,00 Adet 125,00 125,00 

7 Rasbperry Pi3 1,00 Adet 450,00 450,00 
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8 
9 Kanallı Kablolu Simülasyon 

Kumanda 
1,00 Adet 850,00 850,00 

9 Korumalı Plastik Çanta 1,00 Adet 400,00 400,00 

10 LCD Monitör 13'' 1,00 Adet 1.000,00 1.000,00 

11 Regülatör 5V 1 Amper 3,00 Adet 125,00 375,00 

12 T200 Triton Motor ve Su İticisi 8,00 Adet 630,00 5.040,00 

13 
ESC (Hobbywing Xrotor-40A 2-

6S) 
8,00 Adet 190,00 1.520,00 

14 
Su Geçirmez Ultrasonic Mesafe 

Sensörü (JSN-SR04T) 
8,00 Adet 95,00 760,00 

15 
Pixhawk PX4 v2.4.8 32 Bit 

Kontrol Kartı 
1,00 Adet 750,00 750,00 

16 Rasbperry Pi4 1,00 Adet 850,00 850,00 

17 Servo Motor (DC5821LV) 1,00 Adet 225,00 225,00 

18 
Alüminyum Su Geçirmez Tüp          

(100 mm x 40 cm) 
1,00 Adet 125,00 125,00 

19 Aydınlatma LEDİ 4,00 Adet 7,50 30,00 

20 Sarhoş Tekerlek 4,00 Adet 7,50 30,00 

21 Grup Klemens 1,00 Adet 100,00 100,00 

22 
Muhtelif Anahtar ve Pano 

Işıkları 
1,00 Takım 250,00 250,00 

23 Alüminyum Plaka (Gövde İçin) 12,50 Kg 70,00 875,00 

24 Aksiyon Kamera 1,00 Adet 450,00 450,00 

25 
Derlin Malzeme (Sızdırmaz Tüp 

Kapak, Tutucu, vb) 
1,00 Kg 500,00 500,00 

26 CNC İşçiliği (Robot Şasi) 1,00 Takım 750,00 SPONSOR 

27 
3D Yazıcı Sarf Malzemeleri ve 

İşçiliği (İtekleyici Aparat) 
1,00 Takım 150,00 SPONSOR 

28 Lehim Teli Vb Sarf Malzmeler 1,00 Takım 250,00 250,00 

29 İş Güvenliği Etiketleri 1,00 Takım 250,00 SPONSOR 

 TOPLAMLAR 18.410,00 

 

Proje takımımın çalışmalar esnasında, proje için ihtiyaç duyulacak malzeme ve işçilik 

malyetlerinin karşılanması için sponsor arayışında bulunmuştur. Çalışmalar sonucunda 

Konya İli’nde Organize Sanayii Bölgesine yerleşik bulunan ŞEKEROĞLU Kimya ve 

Plastik San. Ve Tic. AŞ firması projemizin gerçekleştirilmesi esnasında gündeme 

gelecek ve yukarıdaki listede öngörülen giderlerin %40’ına bütçe desteği 

sağlayacağını belirtmiştir. Bununla birlikte listede yer alan CNC işçilikleri, 3D yazıcı 
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ihtiyaçları, iş güvenliği bilgilendirme eğitimleri ile takımın yarışma esnasında ihtiyaç 

duyacağı diğer sarflar için (şapka, çanta, tişört, vb) de maddi destek sağlayacaktır.  

 

8.3. Risk Planlaması 

 

Tablo.5. : Proje Risk Planı 
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9. ÖZGÜNLÜK 

 Robotun tasarımı bu proje için özel ve herhangi bir destek alınmadan takım tarafından 

hazırlanmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde üretimi basit, sağlam yapıda ve kolay 

müdahale edilebilir bir tasarım ortaya çıkarılmıştır. Bu açıdan tasarım tamamen 

projeye özgündür. 

 Mekanik parçalar hazır bir şekilde temin edilmemiş olup, tasarımları takım üyelerimiz 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Mekanik aksam (robot şasi) tedarik edilen alüminyum 

levhalar, yine sponsorumuzun CNC tezgahlarında işlenerek robot şasisinin imalatı 

tamamlanmıştır. Bu nedenle robotun mekanik yapısı tamamen özgün bir tasarımdır. 

 Yarışmanın “Sualtı Montaj Görevi” etabında yer alan objelerin halka şeklindeki 

kulplarından tutarak, herhangi bir sarsıntıya mahal vermeyecek şekilde sıkıca kavrayıp 

taşınmasını sağlayacak tutucu, bu projeye özel olarak geliştirilmiş ve özgün bir 

çalışmadır. Tutucunun detaylı çizimleri bu raporun “4.1.1.Mekanik Tasarım Süreci” 

başlığı altında açıklanmıştır. 

 Kullanılan kodların tamamı takım tarafından projemize özel olarak (özellikle otonom 

görev için) yazılmıştır. 

 Yazılım ve tasarımların geliştirilmesinde tamamen ücretsiz uygulamalar kullanılmış 

olup, bu uygulamalar aracılığıyla geliştirilen yazılımlar tamamen projemiz için 

geliştirilmiş özgün çalışmalardır. 

 Robotumuzun “Su Üstü Kontrol Ünitesi” yine projeye özel olarak geliştirilmiştir. 

Kontrol ünitesinin mobil olarak kullanılabilmesi için geliştirilen özel çanta sistemi, 

koruyucu plastik takım çantasının kapak ve gövdesinin projenin amacına uygun olarak 

modifiye edilmesiyle elde edilmiştir. Kapak kısmına yerleştirilen LCD monitör ve 

gövde kısmına yerleştirilen acil stop butonu ve diğer açma/kapama butonları ile 

bilgilendirme ışıkları plastik çantayı tam anlamıyla bir kontrol ünitesine dönüşmesini 

sağlamıştır. Bunlarla birlikte 9 kanallı kumandanın da bu sisteme akuple edilmesiyle 

su altı robotunu tüm fonksiyonlarıyla yönetebilecek bir düzeye getirmiştir. Bu tasarım 

da sadece bu projeye ait bir geliştirmedir. Su üstü kontrol ünitesinin tasarımına ait 

görseller ve bilgiler “a. Su Üstü Kontrol Ünitesi” ve “4.1.2.Malzemeler” başlığı 

altında verilmiştir. 
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10. YERLİLİK 

Projemizde kullanılan malzeme ve ekipmanların bir kısmı, her ne kadar yabancı menşeli 

olsa da tamamı yerli tedarikçilerden temin edilerek projede kullanılacaktır. Bu amaçla 

kullanılması öngörülen malzemelerin başında motorlar, ESC’ler, Rasbperry Pi kartları, 

Pixhawk kartları, aksiyon kamera, LCD panel ve ultrasonik mesafe ölçüm sensörleri gibi 

bileşenler gelmektedir. Bununla birlikte; güç kaynağı, regülatörler, kumanda ve CAT6 

kabloları, sigortalar, kontaktörler, acil stop butonlar, tekerlekler, muhtelif tip ve evsaftaki 

buton ve pano ışıkları, klemensler, plastik çanta, alüminyum gibi diğer malzeme ve 

bileşenler ise yerli üretici ve tedarikçilerden tedarik edilecektir. 

Bir kısım malzemeler ise işlenerek, üzerinde değişiklikler yapılarak, başka bir 

parçaya/bileşene dönüştürülerek projede kullanılması planlanmaktadır. Robot şasisini 

oluşturacak gövde alüminyum plakadan, sızdırmazlık tüpü gövdesi alüminyum borudan, 

tutucu aparatlar derlin malzemeden, itekleyici aparatlar ABS/PLA malzemeden işlenerek 

üretilecektir. Alüminyum ve derlin malzemeler CNC tezgahlarda, ABS/PLA malzemeler 

ise 3D yazıcı kullanılarak işlenecektir.  
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