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1. RAPOR ÖZETİ  

İnsansız su altı araçları, günümüzde sualtı hareketlerinin izlenmesi, okyanus dibi sıcaklık 

haritalarının çıkarılması, gemi altı hasarlarının görüntülenmesine yönelik ekspertiz işlemleri, 

tehlikeli derinliklerde görüntü alma, batıkların incelenmesi, sahil güvenliğini sağlama, askeri 

bir takım görevleri yerine getirme, akarsuların denizlere döküldüğü alıcı su ortamlarının düzenli 

kirlilik analizi ve kirlilik haritalarının çıkarılması gibi çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. 

Sualtı araçlar özelliklede ROV’lar herhangi bir dalış ekibi ya da dalgıca gerek duyulmadan 

kıyıdan ya da su üstünde bulunan bir operatör tarafından kullanılan cihazlardır.[1] Bu araçlar 

enerjilerini bünyelerindeki bataryalardan sağlayabildiği gibi yüzeydeki bir platformda 

konuşlandırılmış güç kaynağı ile bir kablo üzerinden de sağlayabilmektedirler. ROV’lar 

yapılacak çalışmaya uygun olarak çeşitli algılayıcılar, pençeler, boru veya kablo takip 

mekanizması, yan taramalı sonarlar ve multibeam sonarlar gibi donanımlarla donatılabilirler 

[2]. 

Bu bilgiler doğrultusunda Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - 

Borusan Robotik takımı üyeleri olarak TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması için 

komitenin belirlediği görevleri manuel ve otonom kontrollü olarak yerine getirebilen bir 

“uzaktan kumandalı su altı aracı” yapmaktır. Bu görevler doğrultusunda; Su altı hokeyi görevi 

altında havuz tabanında rastgele pozisyonlanmış 5 adet su altı hokey pakı, rasgele konumlanmış 

kaleye atmak, su altı montaj görevi altında havuz içerisinde rastgele pozisyonlanmış 7 obje 

kullanılarak havuz tabanında bulunan Türkiye haritasını montajlamak, otonom olarak havuz 

tabanına konumlandırılacak 1 adet kapıdan (Genişlik=1,5m Yükseklik=1m) geçmek 

görevlerinin olabildiğince hızlı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla mekanik olarak 

tasarlanıp gerekli elektronik ekipman ile donatmaktır.  

Genelde Su altı araçlarına bakıldığında belli görevi yapmak için tasarlanmış olup ileride başka 

görevleri yapması istenildiğinde bu araçların yeniden tasarlanması yada üzerinde ciddi 

değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Biz bu konuda kontrol kartlarımızdan dışarı 

vereceğimiz çıkışlar ile farklı görevler için farklı aksam ve ekipmanların tak-programla-çalıştır 

mantığı ile takılabileceği modüler bir su altı aracı yapmayı planlamaktayız. 

Su altı robotumuza, okulumuzun banisi “Asım Kocabıyık’a”  ithafen “KOCABIYIK” adını 

verdik. Ön tasarım için Solidworks programı kullanılmaktır. Kocabıyık 4 adet ileri – geri ve 2 

adet yukarı – aşağı yönlendirmek için toplamda 6 adet fırçasız motor ile çalışması planlanmıştık 

ama yaptığımız araştırmalar ve izlediğimiz geçen seneki su altı yarışmaları sonucu 2 adet yukarı 

– aşağı motorların yük kaldırma esnasında denge sorunu yaşadığı görülmüştür. Bu neden ile 

yukarı – aşağı hareket için 4 adet motor seçiminin daha doğru olacağı kararına varılmış olup 

robot Tasarımımızı buna göre güncelledik. Görevlerde kullanılacak robotik kol 3D yazıcı ile 

yapılması hedeflenmekteydi ama yine kaldırma sırasında yaşanabilecek denge ve kolun 

mukavemet sorunlarının önüne geçmek için görev kolunun robotun ağırlık merkezi üzerinde ve 

altta olacak şekilde ve Solid Polikarbon malzemeden yeniden yapılması kararına vardık. 

Kocabıyık yapımında elektronik kartlar ve motorlar dışında hazır alım düşünülmemektedir.  

TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasını kazanmaktan çok, bu süreçte 

edineceğimiz tecrübe, karşılaşacağımız problemlere karşı üreteceğimiz çözümler, proje için 

yapacağımız işbirlikleri bizi motive etmektedir. Bu süreçte edindiğimiz deneyimleri kritik 

tasarım ve final raporlarında somut bir şekilde jürilere sunmayı hedeflemekteyiz. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri  

 
Cengiz KURAL 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN 

 

Merhaba, Cengiz KURAL, Borusan Asım Kocabıyık 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim teknolojileri 

alanı öğretmeniyim. Robotik alanda özellikle uluslararası 

FRC yarışmalarında okulumuz Borusan Robotik takımının 

lider mentörlük görevini yapmaktayım. Takımda iletişimi 

sağlamak, bürokratik sorunların üstesinden gelmek ve 

öğrencilerime karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik 

mentörlük yapmak için yer almaktayım. 

 
Berke Can ASLAN 

TAKIM KAPTANI 

 

Merhaba ben Berke Can ASLAN, Borusan Asım 

Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik - 

Elektronik teknolojisi alanı 11. Sınıf öğrencisiyim. 

Elektrik-elektronik alanına olan ilgim benim Robotik 

alanına da doğrudan ilgimi arttırdı. Aynı zamanda bu 

seneden itibaren okulumuzun FRC takımı olan Borusan 

Robotik takımının da kaptanlığını yapmaktayım. 

Okulumuzu ülkemizde yapılan Robotik yarışmalarının 

yanında ayrıca Amerika ve Çin’de yapılan yarışmalarda da 

temsil etme fırsatı buldum. Bu yarışmalarda elde ettiğim 

tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarmak ve pandemi 

sürecinde koordineli olarak çalışmak için elimden geleni 

yapmaktayım. 

 

 
Orçun GÜNER 

TAKIM ÜYESİ 

 

Merhaba ben Orçun Güner, Borusan Asım Kocabıyık 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik - Elektronik 

teknolojisi alanı 11. Sınıf öğrencisiyim. Borusan robotik 

takımı ile birçok ulusal ve uluslararası yarışmada yer 

aldım. Elektronik alanına ilgi duyuyorum. Takım içerisinde 

robotumuzun elektrik-elektronik ile ilgili işlemlerinde yer 

alıyorum. 
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Anıl Arda FEDEKAR 

TAKIM ÜYESİ 

 

Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Elektrik - Elektronik teknolojisi alanı 10. Sınıf 

öğrencisiyim. Borusan robotik takımı ile birçok ulusal 

yarışmada yer aldım. Elektrik-elektronik ve mekanik 

alanlarına ilgi duymaktayım. Takım içerisinde öncelikle 

mekanik olmak üzere bana verilen görevleri yerine 

getiriyorum. 

 
Efe Can ÇANKAYA 

 

TAKIM ÜYESİ 

 

Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Bilişim teknolojileri alanı 9. Sınıf öğrencisiyim. Bu 

sene Borusan Robotik takımına katıldım. Pandemi 

sürecinde takım arkadaşlarım ile yüz yüze bir araya 

gelemesek te, çevrimiçi uygulamalar üzerinde sıklıkla bir 

araya geliyoruz. Takım arkadaşlarımın robot 

yarışmalarında tecrübeli olmaları pandemi sürecinde daha 

fazla yol almamızı sağladı. Ayrıca edindikleri 

tecrübelerden fazlasıyla yararlanmaya çalışıyorum. 

Kendimi robotik alanında özellikle yazılım ve otonom 

sistemleri konusunda geliştirmek istiyorum. Takım 

içerisinde yine arkadaşlarımızın yardımı ile öncelikle 

yazılım olmak üzere olası sponsorluk arayışlarında görev 

almaktayım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şilan TAĞ 

TAKIM ÜYESİ 

 

Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Bilişim teknolojileri alanı 9. Sınıf öğrencisiyim. 

Okulumuzda bu ilk yılım. Okula başlayınca hemen 

ortaokul zamanından başarılarını duyduğum ve bilgi sahibi 

olduğum Borusan Robotik takımına üye oldum. Her ne 

kadar derslerimizi uzaktan yapsak ta Kodlama konusunda 

bilgi sahibi oldum. Takım içerisinde yazılım konusunda 

kendimi geliştirmeye ve arkadaşlarımın tecrübelerinden 

faydalanmaya çalışıyorum. Yine takım içerisinde yazılımı 

yanında sponsorluk arayışlarında görev almaktayım. 

Tablo 1: Takım Üyeleri 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Borusan Robotik takımı 2013 yılında robotik alanında, problem çözme, rasyonel ve analitik 

düşünme yeteneğine sahip, ülkesine ve dünyaya yararlı, bilinçli bireyler yetiştirmek amacı ile 

okulumuz bünyesinde kurulmuştur. İmkânlarımız doğrultusunda ulusal ve uluslararası tüm 

alanlarda Robot yarışmalarına katılmayı kendisine misyon edinmiştir. Bu doğrultuda 

TEKNOFEST Su altı sistemleri yarışmalarına robot takımımız ilgili mentör ve üyelerimizin bir 

kısmı bir araya gelerek sorumluluklarımız doğrultusunda aşağıdaki görev dağılımı yapılmıştır. 

 

 

 

 
Şekil 1: Görev Dağılımı 

 

  

Danışman
Cengiz KURAL

Takım Kaptanı
Berke Can ASLAN

Mekanik Ekip 
Lideri

Anıl Arda 
FEDAKAR

Elektronik Ekip 
Lideri

Orçun GÜNER

Yazılım Ekip Lideri
Şilan TAĞ

Efe Can ÇANKAYA
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

3.1 Mekanik Tasarım Değerlendirme 

ÖTR’den sonra ekip olarak izlediğimiz TEKNOFEST 2020 İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması sonucunda robotumuzun tasarımını tekrardan gözden geçirdik. Robotumuzda 4 

motor sağ-sol-ileri ve geri, 2 motor ise yukarı ve aşağı hareket için toplam 6 adet motorun 

yeterli olacağını düşünüyorduk. Fakat izlediğimiz yarışma videolarından yukarı – aşağı için 

kullanılacak 2 adet motorun ağırlık kaldırılırken yetersiz kaldığını far kettik. Bunu aşmanın 

yolu, bu 2 adet motorun, almayı planladığımız motorlardan daha güçlü olması gerektiğiydi. 

Ama yaptığımız araştırmalarda su altı robotları için gerekli güçlü motorların yurt içinden temin 

etmenin zor olduğu, yurt dışına verilecek siparişlerin ise gelmeme ya da geç gelme riski 

bulunduğunu gözlemledik. Bu durumun önüne geçmek için tasarımımızı yeniden yaptık. 

Robotumuzda 4 motor sağ-sol-ileri ve geri, 4 motor ise yukarı ve aşağı hareket için toplam 8 

adet motordan oluşmasına karar verdik. 

 Görevler için gerekli olan robot kolun tasarımını kıskaç şeklinde, robot üzerindeki yerini ise 

robotun ön tarafında ve yaklaşık 20 cm çıkıntı olacak şekilde planlamıştık. Ama izlediğimiz 

yarışma videolarından, ön tarafta çıkıntı şeklindeki kolun ağırlık kaldırma esnasında, robotun 

ağırlık merkezinin değişmesine buda robotun su içerisinde kontrol edilmesini zorlaştırdığı ya 

da kontrol edilemez hale soktuğu gözleminde bulunduk. Bu sorunu çözmek için ise robotik 

kolumuzu çıkıntı olacak şekilde değil, robotumuzun ağırlık merkezinde kalacak şekilde robotun 

tam alt kısmına kanca şekilde olacak ve kancanın alt gövdesi sabit iken, üst kısmının servo 

motor ile açılıp kapanacağı bir sisteme dönüştürmeye karar verdik.  

Mekanik olarak yapacağımız bu 2 değişiklik nedeni ile robotumuzun boyutları ve ağırlığı biraz 

artmış olsa da, boyut ölçümlerinde verilecek maksimum puan aralığında yerini hala 

korumaktadır. 

3.2 Elektronik Tasarım Değerlendirme 

Mekanik tasarımda yaptığımız değişiklikler sonucu artan 2 adet motor sayısı nedeni ile 

elektronik tasarımımızda da dolaylı olarak değişiklik oldu. Yeni alınacak 2 adet motorun 

kontrolü için gerekli elektronik hız kontrol (ESC) sayısında da artış oldu.  

ÖTR’de belirttiğimiz önümüzü ve robot kolu görmek için su sızdırmaz kabin içerisinde ve 

robotun ön kısmında bulunacak kameramız yerini koruyacak. Ama robot kolun yerini robotun 

alt kısmında yer alacak şekilde değiştirdiğimiz için ikinci bir kameraya daha ihtiyaç doğmuştur. 

Bu kamera arka tarafta ve yeri gösterecek şekilde konumlandırılacaktır. Böylece görevler 

sırasında yükü alıp almadığımızın kontrolünü bu kamera ile sağlamış olacağız. 

Ana Kontrol kartı olarak Raspberry Pi 4 veya Nvidia Jetson Nano geliştirici kartlarından biri 

düşünülmekteydi. Ama yaptığımız araştırmalarda robotumuzun otomatik sürüş kontrol kartı 

olacak PixHawk kartı ve sistemimizin ana yazılımı olacak ArduSub’ın sadece Raspberry Pi 3 

Model B ile uyumlu bir şekilde çalıştığını öğrendik. Raspberry Pi 3 Model B robottan 

üzerindeki kameralardan gelen görüntüleri ve zerindeki birçok sensör sayesinde Pixhawk’tan 

elde edeceğimiz verileri, kablo üzerinden su üstü kontrol istasyonuna, su üstü istasyondan 

göndereceğimiz verileri de PixHawk kartına iletilmesi ayrıca otonom görevi için gerekli 

otonom yazılımı barındırmakla görevlendirilecektir. 
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3.3 Yazılım Tasarımı Değerlendirme 

ÖTR ‘den sonra takım üyeleri ve danışmanımız ile birlikte çevrimiçi olarak yaptığımız 

toplantılar sonucunda robotumuzun kontrolü için ana yazılım olarak ArduSub yazılımını 

kullanmaya karar verdik. Ana kontrol kartımıza ve otomatik sürüç kartımız Pixhawk’a 

yüklenebilen ve USB üzerinden bağlanan bu iki kartın birbirleri ile sorunsuz bir şekilde iletişim 

kurmalarını sağlamaktadır. Pixhawk üzerinde bulunan pusula ve jiroskop verileri ArduSub 

yazılımı ile hemen arayüze aktarılmakta, böylece pilotumuz gerekli düzeltmeleri kolayca 

joystick ile yapacaktır. Robotumuzun otonom görevi için gerekli yazılım ise Phyton  

programlama dili ile yapılacaktır. 

3.4 Bütçenin Değerlendirilmesi 

Mekanik tasarımda oluşan değişiklikler nedeniyle artan 2 adet motor, 2 adet ESC ve 1 adet 

kamera ÖTR de hesapladığımız bütçeyi yaklaşık 1200 TL arttırmaktadır. Fakat almayı 

planladığımız ana kontrol kartların, şimdi alacağımız Raspberry Pi 3 Model B kartından 

yaklaşık 400 TL daha pahalı olması bütçemizde net 800 TL lik bir maliyet artışına neden 

olmuştur. 

4. ARAÇ TASARIMI 

Robotu verilen görevleri en hızlı ve doğru şekilde yapabilecek şekilde tasarlamaya çalıştık. 

Bunun için ÖTR’de 6 adet olan yönlendirme motor sayısını 8 adete çıkarttık. Robot kolunu ise 

robotun daha dengeli yüzmesi için ön taraftan alarak, robotumuzun ağırlık merkezinde olacak 

şekilde alt tabakaya montesi yapılacaktır. Yine robotumuzun daha köşeli olan eski tasarımın su 

direncinden fazla etkileneceği gözetilerek biraz daha esnek bir tasarıma tekrardan yapıldı. 
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4.1 Sistem Tasarımı   

Robotumuz ve kontrol sistemi blok şeması son yaptığımız güncellemeler ile aşağıdaki gibi 

olması planlanmaktadır. 

  
Şekil 2:Robot Blok Şeması 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Su altı mekanik tasarımı Ön Tasarım Raporu (ÖTR) öncesi yaptığımız araştırmalarda ve 

incelediğimiz robotlarda yarışmada kilo ve boyut ölçümlerinden maksimum puanı almak için 

6 motorun stabil ve işlevsellik olarak yeterli olacağı kararına varmıştık. Ama ÖTR sonrası 

yaptığımız araştırmalar ve geçen senenin yarışmalarını izlediğimizde 6 motor ile yarışan 

robotların ağırlık kaldırmada, özellikle puzzle görevi sırasında robot ağırlık merkezinin 

değiştiği ve robotların dengede duramadıkları, bununda robotu yönlendirilemez duruma 

soktuğunu fark ettik. Bu sorunu çözmek için ÖTR için hazırladığımız tasarımda güncellemeler 

yaparak yukarı – aşağı hareketler için kullanacağımız motor sayısını 2’den 4 adete çıkartma 

kararı aldık. Böylece robotumuzun hareketlerini sağlayacak yönlendirme motor sayısı 8 adete 

çıkartılmıştır. Üretime geçilmeden önce taslak olarak yaptığımız çizimleri, SolidWorks 

aracılığı ile ölçekli bir şekilde üzerinde geliştirmeler yapıp, üretim öncesinde nihai robot 

tasarımımızı kritik tasarım olarak yeniden çizdik. Ön tasarım için belirlediğimiz motorları satın 

alarak robot üretimi için en kritik ürünümüzü elde etmiş olduk.  

Motor olarak deringezen motoru olarak bilinen Şekil 3’ te gösterildiği gibi Triton thruster Su 

Geçirmez Sualtı Motoru seçilmiştir. [3] 

 

Özellikleri 
 

Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

Sürekli Akım : 11a 

Peak akım : 40a 

Voltaj – devir ilişkisi : 350kv 

İtki kuvveti (21.5V) : 2.9 Kgf 

Anodize alüminyum gövde 

Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

Tamamen izole edilmiş, sargılar. 

Limitsiz bir derinliğe kadar dalabilme 

 
Şekil 3: Motor Ölçüleri 
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Triton thruster Su Geçirmez Sualtı Motoru için su itici kap ve pervanesini açık kaynaklarda 

bulunan 3D çizimlerini veya kendi yapacağımız tasarım 3D yazıcı ile basmayı planlamaktayız. 

Motora uygun açık kaynak çizim ve ölçüleri Şekil 4’ te gösterildiği gibidir. 

 

 
Şekil 4: Motor pervane ve kabin ölçüsü 

İtki Testleri 

Triton kapalı itki test sisteminde 25.5Volt - 7Amper seviyesinde 2 kg/f üzerinde itme kuvveti 

oluşturmaktadır. Bunun yanında simetrik itme kuvveti konfigürasyonu sayesinde, tüm 

manevralarda tüm motorların kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Triton Thruster itki testi 

sonucu oluşan grafik şekil 5’te 

gösterildiği gibidir. [3] 

 

 

  

Şekil 5: Triton Thruster İtki Testi 
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Verimlilik 

1300 PWM değerinde 24,75 g/W verimlilik değeri elde edilmiştir. Triton Thruster verimlilik 

testi sonucu oluşan grafik şekil 6 da gösterildiği gibidir. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gövde Tasarımı: 

Gövde tasarımında kullanılacak ana malzeme olarak pleksiye göre darbelere daha dayanıklı 

olan solid polikarbon kullanımına karar verildi. 3d tasarım çiziminden sonra plakalar lazer veya 

CNC router vasıtası ile kesimi yapılıp montajlamaya hazır hale getirilecektir. Robotumuzun 

motorları, su geçirmez kabini ve robotik kolu şase görevi görecek 2 adet plaka arasında 

sabitlenecektir. Su geçirmez kabin için üst gövdede kabinin içine tam oturması için yuva 

açılacaktır böylece kabin robotun hareketi halinde yerinden oynama riski en aza indirilmesi 

planlanmaktadır. Sağ –sol 4 adet yönlendirme motoru şasenin özel yapısı sayesinde 45 

derecelik açı ile yerleştirilecektir. Yukarı –aşağı hareketi sağlayacak 4 adet motor ise gövdenin 

orta kenarlarında yer alacaklar. Aracın eski tasarımının izometrik görünümü Şekil 7’de 

görünmektedir. Kritik tasarım için yeniden tasarladığımız robotumuzun genel tasarımına ait 

görseller ise Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11 ve Şekil 12’de verilmiştir. 

  

Şekil 6: Triton Thruster Verimlilik Testi 
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Şekil 8: Yeni Tasarım İzometrik Görünümü 

  

Şekil 7: Eski Tasarım İzometrik Görünümü 
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Şekil 9 : Üstten Görünümü 

Şekil 10: Önden Görünümü 
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Şekil 12: Alttan Görünüm 

 

Şekil 11 : Yandan Görünümü 



 

19 

 

4.2.2 Malzemeler   

Robot üretimimiz sırasında kullanılacak malzemeleri mekanik alt sistem ve elektronik alt 

sistem olarak 2 alanda listeleyebiliriz.(Tablo 2) 

Sistem Malzeme Miktar 

Mekanik Alt Sistem Su geçirmez Fırçasız Motor 8 Adet 

Servo Motor 1 Adet 

Solid Polikarbonat 1 m2 

Flament 2 kg 

Konektör 25 Adet 

Cat6 Ethernet Kablo 30 metre 

Elektronik Alt Sistem RaspBerry PI 3 Model B 1 Adet 

PixHavk Uçuş kontrol kartı 1 Adet 

30A ESC 8 Adet 

Kamera 2 Adet 

Regülatör 1 Adet 

Güç dönüştürücü adaptör 1 Adet 
Tablo 2:Malzeme listesi 

4.2.3 Üretim Yöntemleri   

Robotumuz elektronik aygıtlar, kablolar ve motorlar dışında kalan gövde, su sızdırmaz kabin, 

robotik kol, pervane, motor kabini üretimini ve gerekli diğer aparatları kendimiz yapmayı 

planlamaktayız. Bu aparatların üretimi için iki farklı yöntem kullanılması düşünülmektedir. 

Üretim için kullanacağımız yöntemlerden birincisi Solid Polikarbon levhanın CNC Router ile 

istenilen şekilde kesilmesi ve sonra montajlanması, ikinci yöntem olarak 3D çizimi yapılan 

nozul, pervane vb. objelerin 3D yazıcılar ile basılması şeklindedir. 

4.2.3.1 CNC Router ile Üretim 

CNC Router Türkçe Karşılığı Bilgisayar Kontrollü 

Makina anlamına gelen kelimenin ingilizce açılımı 

Computer Numerical Controller olarak üç 

kelimenin kısaltmasından oluşan bir isme sahiptir.  

Bilgisayar sayısal kontrolü (CNC) çeşitli yeni 

teknolojilere ve makinelere dahil edilmiştir. Bu 

işleme biçiminde kullanılan popüler bir makine 

CNC router olarak bilinir. Bir CNC router, çeşitli 

malzemeleri kesmek için kullanılan yaygın olarak 

kullanılan el router'ına çok benzeyen bir 

makinedir. Bir CNC router, çelik, ahşap, 

alüminyum, kompozitler, plastik ve köpük gibi 

malzemelerin kesilmesine yardımcı olabilir. 

Bilgisayardaki CAD ve CAM yazılımını 

kullanarak, CNC router'a kompozitleri kesin 

açılardan nasıl keseceğinizi söyleyebilirsiniz. Daha sonra bu yeni kesilmiş kompozit parçalarını 

alabilir ve onları bir araya getirmek için cıvata veya vida kullanabilirsiniz.[4] Bizde robotumuzu 

bu şekilde üretimini yapmayı planlamaktayız. Plaka şeklinde alacağımız Solid Polikarbon 

malzemeyi SolidWorks aracılığı ile yaptığımız çizimler doğrultusunda kesip, gerekli montajlar 

ile Robotumuzun gövdesini üretmiş olacağız. 

  

Şekil 13: CNC Router 
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Solid Polikarbon 

 Polikarbon levha, tüketiciye dayanıklılığı, tasarufu ve enerji verimliliği açısından ideal bir 

kombinasyon sunar. Hafif olmasının yanı sıra oldukça dayanıklı olması sebebiyle endüstri 

alanında eşsiz bir yere sahiptir. Farklı renk ve 

ebat seçenekleriyle gelen bu ürünler, cam 

malzeme yerine kullanılabilir. Cama göre 

daha hafif olması, darbelere ve kırılmaya 

karşı camdan 300 kat daha dayanıklı 

olmasının yanı sıra, ışığı geçirmesi sebebiyle 

bir inşaat sektöründe oldukça yaygın 

kullanılır. Montajının pratik olması da bir 

diğer avantajıdır.  

Bu malzeme etkileyici genel özellikleri 

sebebiyle, endüstride yenilikçi çalışmaların 

vazgeçilmezi durumundadır. Polikarbon 

malzeme pleksiglass ve polistren 

malzemelerden farklıdır ve çok daha 

dayanıklıdır. [5] 

4.2.3.2 3D Yazıcı ile Üretim 

3D yazıcı, 3 boyutlu nesneler oluşturmaya yarayan 

bilgisayar destekli bir üretim aygıtıdır. Geleneksel 

yazıcılar dijital ortamdan aldığı veriyi bir kağıda 

yazdırır. 3D yazıcılar ise, bilgisayardan dijital olarak 

aldığı veriler ile özel bir malzemeden üç boyutlu 

model oluşturur. 

3D yazıcılar, model tamamlanana kadar fiziksel 

nesneleri katman katman oluşturmak için ek üretim 

adı verilen bir işlem gerçekleştirir. Bu bir makinenin 

mevcut bir kalıptan materyali yeniden şekillendirdiği 

imalattan farklıdır. 3D yazıcılar sıfırdan modeller 

oluşturabildiği için daha verimlidir ve daha az atık 

üretir.  

3D yazıcıların çalışabilmesi için her şeyden önce 3 

boyutlu bir tasarıma ihtiyaç vardır. Bilgisayar ortamında AutoCAD, Solidworks, 3DsMax gibi 

bir CAD programıyla yazdırılacak cisim tasarlanır. Bu programlar sayesinde oluşturulan 3D 

model, genellikle STL dosya formatına çevrilir, 3D yazıcıya gönderilir ve baskı sürecine geçilir. 

Bir malzeme seçimi yapılmalıdır. Bu madde genellikle yukarıda da bahsettiğimiz gibi plastik 

maddelerdir. Yazıcının kafa kısmı ısıtılarak, kullanılan malzeme eritilir ve baskı işleminde 

tasarımı yapılan obje katmanlar halinde üst üste serilerek oluşturulur. Eriyerek yüzeye yerleşen 

filament hızlıca donar ve tekrardan katı formuna dönüşür. Bu işlemler tamamlandıktan sonra 

tüm katmanlar donar ve 3D yazıcı ile oluşturulan madde son halini alır. [6]  

Bizde motorların kap ve pervanesini, ayrıca sızdırmaz kabin içerisinde yer alacak elektronik 

malzemelerin sabitlenmesi için gerekli aparatların üretilmesi için SolidWorks ile yaptığımız 

çizimler doğrultusunda 3D yazıcı kullanılarak üretimini gerçekleştireceğiz.  

Şekil 14:Solid Polikarbon malzeme: 

Şekil 15: 3d Yazıcı 
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ABS Filament 

3B baskı filamenti, 3B yazıcıların erimiş biriktirme modellemesi için termoplastik 

hammaddedir.[7] Genelde iki tür flament bulunmaktadır bunlar PLA ve ABS filamenttir. PLA 

filament daha çok organik ürünlerden üretilirken ABS filament ABS Türü plastik, petrol bazlı 

maddeler kullanılarak elde edilir. Bu nedenle PLA Filament’e göre daha mukavemet sahibi bir 

plastik çeşididir ve zor kırılır. Kask yapımında, lego yapımında ve araba tamponu yapımında 

sıklıkla ABS Türü plastik kullanılmaktadır. Ayrıca ABS Türü plastik türü filamentler 3D 

Yazıcılarda hammadde olarak kullanılmakta ve çok verimli sonuçlar alınmaktadır. 3D Yazıcılar 

artık kuyumdan sanayiye, mimariden, moda tasarımlarına, eğlence sektöründen tıp alanına 

kadar hayatımızın birçok alanında 

yararlanılabilen bir kaynak olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Artık 3D Yazıcılar 

sayesinde tüm fikirlerimiz, hızlı ve kaliteli 

bir çalışmanın sonunda somut birer nesne 

olarak karşımızda durmaktadır. [7] Su altı 

robot yapımında dayanıklılığı nedeni ile 

ABS türü filament kullanmayı 

planlamaktayız.  

 

 

Gövde üretimi 

Aracımızın gövdesini 2 plakadan oluşması ve motorlar, su sızdırmaz kabin ve robotik kolun bu 

iki plaka arasında yerleştirilmesi planlanmıştır. Bu nedenle robotumuzun 3D modeli çizildikten 

sonra alt ve üst plakaları için Solid Polikarbon levha malzemenin kullanılması 

düşünülmektedir. Bu levhalar CNC router ile kesilip istenilen şekil elde edilecektir. 

Alt plaka 

 

 
Üst Plaka 

Şekil 17: Gövde alt ve üst plakası 

 

  

Şekil 16: ABS Filament 
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Kabin Üretimi 

 Solid Polikarbon malzemeye istenilen 

ölçülerde ve çizimde lazer kesimi 

yapılıp tıpkı akvaryum yapımı gibi 

uygun kloroform yapıştırıcı ve silikon 

ile su sızdırmaz hale getirilip, elektronik 

kartlarımız için güvenli bir kap haline 

getirilecek. Elektronik kartların rahat bir 

şekilde yerleştirilebilmesi için kabinin 

bir yüzeyi kapak haline getirilecek. 

Kapak ile kabin arasındaki su 

sızdırmazlığı için kauçuktan conta 

yapılacak ve kabin ile kapak arasına 

yerleştirilen conta, 12 cıvata ile sıkılarak 

kabin içerisine su alması 

engellenecek. Ayrıca kapak üzerine 

kablo girişleri için uygun büyüklükte 9 adet delik açılacak. Açılan delikler su altı için uygun 

Konektörler ve su yalıtımları sayesinde kabin içerisine kabloların ulaşması sağlanacak.  

Su sızdırmaz kabin Kabin kapak 

 

 

 

 

Konektör 
Şekil 19: Su sızdırmaz kabin parçaları 

Robotik Kol Üretimi 

Ön tasarım raporunda su altı görevlerinin yapılabilmesi için gerekli olan Robotik kolu gövde 

önünde ve dışarı doğru uzantı olacak şekilde yapmayı planlamaktaydık. Ama yine geçen süreçte 

izlediğimiz yarışma videolarından kolun öne doğru çıkması tutulan yükle birlikte ağırlık 

merkezini değiştirmekte buda robotun su içerisinde kontrolünü zorlaştırdığını bazen ise 

kontrolü tamamen kaybetmeye neden olduğunun farkına vardık. Bu nedenle dışarı doğru kol 

çıkıntısından vazgeçip tamamen puzzle görevine odaklı bir aparat yapmayı planladık. Yeni 

yapacağımız aparat robotumuzun ağırlık merkezinde yani robotumuzun alt kısmına gelecek 

kanca şeklinde olacak. Operatörümüz tarafından puzzle parçası kancaya geçirildikten sonra 

düşmemesi için kanca üzerinde bulunacak 1 adet servo motorlu kilit sistemi yapılacaktır. Bu 

parçanın yapımı için yine Solid Polikarbon malzemeye istenilen çizimde ve ölçülerde lazer 

kesimi yapılıp sonra montajlanması sureti ile Şekil 20’dekine benzer Robotik kol üretimini 

sağlayacağız. Robot kolda görevler esnasında havuz duvarlarına çarpma veya kola baskı 

uygulanma olasılığı çok yüksek. Bu gibi süreçlerde oluşabilecek kırılma gibi olumsuz 

etkilerden kaçınmak için 3D yazıcıdan elde edilen çıktıya göre daha dayanıklı olan, Solid 

Polikarbon malzemeden üretimin yapılması tercih edilmiştir. Robotik kolun kilit kısmının açılıp 

kapanması için 1 adet su geçirmez servo motor kullanılacaktır. 

Şekil 18: Su sızdırmaz kabin 
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Emax ES3005DE Su Geçirmez Servo Motor Özellikleri 

 

Çalışma gerilimi: 4.8-6.0VDC 

Zorlanma torku: 10 kg.cm @4.8V, 12 kg.cm @6.0V 

Çalışma hızı: 0.16 sn/60° @4.8V, 0.14 sn/60° 

@6.0V 

Boyutlar: 38.6 x 18.8 x 34.9 (mm) 

Ağırlık: 42gr 

Bağlantı kablosu: Futaba ve JR tipi 

Maksimum Dönüş Açısı :180 derece'dir. 

Tablo 3 :Servo Motor özellikleri 

Şekil 20: Robotik kol 
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Pak Sürükleyici 

Su altı hokeyi görevini başarabilmek için Robotumuzun ön motorlarının altına takılıp 

çıkarılabilecek bir parçayı yapımına karar verdik. Parçamız su altı hokey pakını kaldırmadan, 

robotumuz bir nevi greyder görevi görüp pakı sürükleyerek kaleye atacak. Parça tasarımını 

Solid Polikarbon malzemeden yapılması planlanmaktadır. 

 

                   

4.2.4 Fiziksel Özellikler  

Robotumuzun Kritik tasarımında yukarı-aşağı hareket sağlayacak motor sayısını 2 motordan 4 

motora çıkarttığımız için boyutlarda birazda olsa büyüme olmuştur. Bu durumda robotumuzun 

boyutları aşağıdaki gibidir. 

Ön Görünüm 

 

En 

392,41 mm 

Yan 

Görünüm 

 

Yükseklik 

178,29 mm 

Şekil 21 : Pak Sürükleyici 
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Üst Görünüm 

 

Boy 

433,37 mm 

Tablo 4 :Robotun fiziksel ölçüleri 

Yüzerlik 

 

Robot yapımından sonra robotun hacim ve ağırlık merkezini aynı doğrultuda olacak şekilde 

ayarlama yapılması böylece robotun suyun içinde dengeli bir şekilde yüzmesi planlanmaktadır. 

Robot olarak nötr su içerisinde asılı kalma türü olan nötr yüzerlik esas amacımız olacaktır. Bu 

doğrultuda robotun yüzerlik testlerinde gerekli ağırlık veya hacim artırımı ile bu nötr yüzerlik 

sağlanmaya çalışılacaktır. Nötr yüzerlik sağlandıktan sonra Joystickten alınan verilere göre 

motorlar çalıştırılacak ve aracın istenen hareketi yapması sağlanacaktır. Aşağıdaki şekilde 

gösterildiği gibi motorların hareket yönlerine göre robotun yönü tayin edilecektir. 
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Şekil 22 Robot Hareket Kabiliyeti 



 

27 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1  Elektronik Tasarım Süreci 

Robotumuzun elektronik kartları sudan etkilenmemesi için su sızdırmaz kabin içerisinde yer 

alacaktır. Kabin içi ile dışı arasındaki güç ve veri aktarımları için kullanılacak kablolar ise 

kabine su geçirmez konektörler vasıtası ile giriş çıkış yapacaklardır. Ön tasarım raporunda 

yukarı-aşağı hareketler için 2 adet motor ve ön görüş için 1 adet kamera olan Eski blok şemamız 

şekil 23’de gösterildiği gibi planlanmıştı. Fakat tasarımda yaptığımız motor ve robot kolu 

değişiklikleri nedeni motor sayımızı 2 adet arttırdık. Ayrıca robot kolu hem biçimsel hem de 

konum olarak yerini değiştirdik, bu nedenle ön görüş kamerası haricinde puzzle görevinde 

parçaları alırken pilotun parçayı ve robot kolu daha iyi görebilmesi için robotun alt kısmına bir 

adet kamerada daha yerleştirilmesine karar verildi. Bu durumda kabin içinde yer alacak 

elektronik kartların blok şeması şekil 24’ta gösterildiği gibi olacaktır.  

 

Şekil 23 Eski Blok Şema 
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Şekil 24 : Yeni Blok Şeması 
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Güç Dağıtım Sistemleri 

Güç dağıtım sistemimizin amacı şebekeden gelecek 220VAC gerilimi ihtiyaç duyulan gerilime 

düşürmek ve iletken kablolar vasıtası ile güvenli bir şekilde robotumuzun su sızdırmaz kabin 

içerisine ulaştırmaktır. Kabin içinde yer alan elektronik kart ve sistemlere ise güç dağıtım kartı 

ile kullanımlarına uygun olan DC gerilimi vermeyi planlamaktayız. 

220VAC – 20VDC dönüştürücü 

Bu dönüştürücü ile AC şebeke gerilimini istenilen DC gerilime düşürülecektir. Dönüştürücüde 

aranacak özellikler aşağıda belirtilmiştir. 

Voltaj : Giriş 200-220 VAC 

 Çıkış 10-24 VDC 

Amper : 30A 

Kısa devreye karşı koruma özelliği 

Güç Dağıtım Kartı 

Güç kaynağından gelen voltajı güvenli ve stabil bir şekilde elektronik kartlar ve motorlara 

ulaştırmak gereklidir. Bunun için ideal olanı güvenilir güç dağıtım kartı kullanmaktır. Biz güç 

kartı olarak Matek Mini Güç Dağıtım Kartı - 5V/12V BEC kullanmayı planlamaktayız. Mini 

Güç Dağıtım kartı, 36 * 36mm ve 4 katmanlı bir PCB'de mümkün olan en yüksek performansı 

ve güvenilirliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dağıtıcı, gücü bir pil paketinden 4 ESC'ye 

dağıtır, ayrıca kameralara, servolara, video vericilerine, LED'lere vb. Güç sağlamak için 

senkronize ve düzenlenmiş DC çıkışlar sağlar. Ayrıca kamera ve video TX için çeşitli 

voltajlarda uygun lehim köprüsüne sahiptir. [10] Ürünün özellikleri Tablo 5’te verilmiştir. 

 

 

Çiftler halinde ESC ve pil lehim tırnakları 

Kamera ve VTX için çeşitli voltajlarda lehim köprüsü 

Çıkış LED göstergeleri ile düzenlenmiş 5V ve 12V 

Kısa devre toleransı (10sn / dak) 

Giriş Voltajı: 9 ~ 26VDC (3S ~ 6S LiPoly) 

ESC çıkışları sürekli akım: çıkış başına 20A 

ESC çıkışları tepe akımı (10 saniye / dak): çıkış başına 25A 

BEC 5V çıkışı: RC Alıcılar, Uçuş denetleyicileri, OSD ve 

Servolar için tasarlanmıştır 

BEC 5V çıkışı: DC / DC senkron kova regülatörü 

BEC 5V çıkış voltajı: 5.0 +/- 0.1VDC 

BEC 5V çıkış sürekli akımı: 3A 

BEC 12V çıkışı: Pil 4S ~ 6S LiPoly olmalıdır 

BEC 12V çıkışı: Kameralara ve video vericilere, vb. Güç 

sağlamak için tasarlanmış standart çıkış 

BEC 12V çıkış voltajı: 12.0 +/- 0.2VDC 

BEC 12V çıkış sürekli akımı: 2A (maks. 3A 10sn / dak) 

Boyutlar: 36 x 36mm Ağırlık: 6g 

Tablo 5 Matek Mini Güç Dağıtım Kartı 

Şekil 25: Güç dağıtım kartı 
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Kontrol Sistemleri 

Ön tasarım sürecinde Robotumuzun beyni görevini görecek kontrol sistemi için Raspberry Pi 4 

ve Nvidia Jetson Nano geliştirici kartından biri düşünülmekteydi. Fakat yaptığımız 

araştırmalarda su altı robot kontrol yazılımı olan ArduSub programının PixHawk otopilot kartı 

ile sadece Raspberry Pi 3 Model B kontrol kartını desteklediğini öğrendik. Bu yüzden 

Robotumuzun ana kontrol kartı olarak Raspberry Pi 3 Model B kullanılacaktır. Bu kartın 

özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

Raspberry Pi 3 Model B :  

Robotumuzun merkezi işlemcisi olarak kullanılacak kart Raspberry Pi 3 Model B kartıdır. 

Raspberry Pi’yi kullanarak Linux üzerinde çalışabilecek neredeyse tüm programlama dillerini 

kullanarak yazılım projeleri yapmanız 

mümkündür. Raspberry Pi üzerinde yer 

alan pin bağlantıları (GPIO pinleri) 

kullanılarak, elektrik motorlarının 

hareketlerini kontrol edebilir, farklı 

tipteki sensör verisini okuyabiliriz. 

 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 Model B'nin performansını ikiye katlamasını sağlıyor. En önemli yenilikse 

Bluetooth 4.0 ve 802.11n Wi-Fi eklenerek bilgisayarın uzunca süredir beklenen iki desteğe 

kavuşmuş olmasıdır. [8] 

Raspberry Pi 3 Model B’nin teknik özelliklerine baktığımızda robotumuzun özellikle otonom 

görev sırasında kameradan gelen görüntüyü hızlı bir şekilde işleyip gerekli motor kontrollerini 

yapabileceğini düşünmekteyiz. 

Raspberry Pi 3 Model B Teknik Özellikleri 

İşlemci 

Broadcom BCM2837 

64bit ARMv8 dört çekirdek işlemci 1.2GHz 

RAM 1GB RAM 

Bağlantı 

Dahili WiFi – BCM43143 Gerçek Gigabit Ethernet 

Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy – BLE) 

4 Adet USB 2 

40 Adet GPIO 

Video ve Ses 

Full HDMI 

1 X MIPI DSI ekran portu 

1 X MIPI CSI kamera portu 

4 kutuplu 3.5mm bağlantı üzerinden ses + kompozit video çıkışı 

Güç Güncellenmiş güç katı (2,5A’e kadar destekliyor.) 
Tablo 6 Raspberry Pi 3 Model B Teknik Özellikleri 

  

Şekil 26: Raspberry Pi 3 Model B 
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Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı 

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 içerisinde bulunan 

jireskop, barometre ve manyetik pusula 

sensörleri sayesinde elde edeceğimiz 

veriler, robotumuzun su altında daha 

dengeli bir şekilde kalması sağlayacaktır. 

Ayrıca PixHawk ile Raspberry Pi ve 

Jetson Nano birlikte uyum içerisinde 

çalışabilmektedir. 

 

 

Pixhawk PX4 Teknik Özellikleri 

Ana İşlemci STM32F765 

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

G/Ç işlemcisi STM32F100 32 Bit Arm® Cortex®-M3, 24MHz, 8KB SRAM 

Dâhili sensörler - İvmeölçer/jiroskop: ICM-20689 

- İvmeölçer/jiroskop: BMI055 

- Magnetometre (pusula): IST8310 

- Barometre (irtifa sensörü): MS5611 

Ağırlık 15.8g 

Boyutlar 44x84x12mm 
Tablo 7: Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı Teknik Özellikleri 

Kamera  

 Robotumuzun su altındaki nesnelerin yerinin tespit edilerek, gerek 

manuel gerekse otonom görevleri yapabilmesi için kameralar 

projemizin olmazsa olmazıdır. Biz kamera seçiminde 

operatörümüze geniş açıdan ve düşük aydınlatmalarda dahi görüntü 

verebilecek aynı zamanda kontrol sistemlerimizle uyum içinde 

çalışabilecek olan IMX219 Kamera Modülünü kullanmayı 

planlamaktayız. Bu kamera düşük güç tüketimi ve küçük boyutu ile 

Yüksek hızdaki işlemcilere sahip mikro kontrolcü kartlarının 

görüntü işleme projelerinde veya güvenlik kamerası (gece 

görüşüyle) gibi çok yüksek açılı ve yüksek kalite de fotoğrafların 

gerekli olduğu durumlarda kullanılabilir.  

IMX219 8MP Kamera Teknik Özellikleri 

Sensör:  IMX 219 Voltaj 3.3 V 

Piksel 8 milyon Ağırlık 40g  

Görüş alanı: 160 derece (diyagonal)   
Tablo 8:: IMX219 8MP Kamera Teknik Özellikleri 

  

Şekil 27: Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartı 

Şekil 28 : IMX219 8MP Kamera 
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İtki Sistemi 

Elektronik Hız Kontrolcüsü ( ESC ) 

ESC ler DC motorları sürmek için kullanılan elektronik 

devrelerdir. Uzaktan kumandalı araba, model uçak, 

model tekne veya drone motorlarının kontrol edilmesini 

sağlarlar. Motorların hızını ve yönünü ESC ile kontrol 

edebiliriz. Motora güç verecek olan batarya ESC ye 

bağlanır. Motor da ESC ye bağlanır. ESC’nin kontrol 

kablosu ise Sistem kontrol kartına bağlanır. Birçok ESC 

de BEC diye adlandırılan bir özellik mevcuttur. BEC 

bataryadan gelen voltajı düşürerek kumanda alıcısının 

beslenmesini sağlar.  

Motorun maksimum kaç amper ile çalıştığına göre 

alacağımız ESC’nin amper değeri belirlenir. Örneğin 

motor maksimum 40 amper tüketiyorsa bunun için 

uygun ESC minimum 45-50 amperlik olmalıdır. Çünkü 

motor ekstra zorlandığında normalden daha yüksek akım çekeceğinden ESC’nin kısa sürede 

zarar görmemesi için tampon güvenlik alanı bırakmak gereklidir. Motorun çalışma voltajı ve 

kullanacağımız bataryanın voltaj değerine göre ESN’nin voltaj değeri dikkate alınmalıdır. 

Örneğin 7.2 voltluk bir motor için en az 7.2v desteği olan bir ESC uygundur. Motorun ve 

bataryanın voltaj değeri ESC’nin voltaj değerinden yukarıda olmamalıdır. [9] 

Su altı aracımız 8 adet fırçasız motor ve bu motorları kontrol edecek 8 adette ESC’den 

oluşmaktadır.  

 
Şekil 30 : ESC Bağlantı şeması 

Teknik Özellikleri 

- 8v-24v gerilim aralığı (2s-6s) 

- Akım sensörü 

- Aşırı ısı koruma 

- Azami Akım 35 Amper 

- Anlık Akım 40 Amper 

- PWM – 1900 Mikrosaniye Tam 

İleri, 

                 1500 Mikrosaniye 

Durma,  

                 1100 Mikrosaniye Tam 

Geri çalışma 

- PWM Durma Hassasiyeti +-50 

Mikrosaniye 
Tablo 9:Elektronik Hız Kontrolcüsü ( ESC )Teknik Özellikleri 

Ethernet Kablosu 

Kontrol bilgisayarımız ile robotumuzdaki kontrol sistemi arasındaki veri iletişimini sağlamak 

amacı ile kullanmayı planlamaktayız. Cat6 (Kategori 6 Kablo), Ethernet tabanlı bilgisayar 

ağlarında tercih edilen ve gigabit hızında veri taşıma kapasitesine sahip bir UTP kablo 

standartıdır. Kısa mesafede kullanıldığı takdirde 10 gigabit bağlantı hızlarını destekleyebilir. 

Bu nedenle veri kablosu olarak Cat6 standardında kablo tercih edilecektir. 

  

Şekil 29: Elektronik Hız Kontrolcüsü ( ESC ) 



 

33 

 

4.3.2  Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritmamızı tamamen kontrol sistem kartımız (Raspberry PI 3 Model B) ile PixHawk kontrol 

kartımızın birlikte çalışması üzerine kurulu olacak. PixHawk kartımızın kurulum ayarlarını 

yaptıktan sonra kart üzerinde yer alan jiroskoptan gelen veriler ile robotumuzun stabil su 

içerisinde stabil kalmasını sağlayacağız. Kullanıcı robotu sadece istenilen yönde hareket 

ettirecek ve Manipülatör kolu açıp kapatacak komutları gönderecektir. Görevlerimiz manuel ve 

otonom olmak üzere iki kategoride sınıflandıracağız. Bu doğrultuda manuel ve otonom olmak 

üzere 2 farklı algoritma ve komut satırı oluşturacağız. 

 

Manuel Görev Algoritması 

 
Şekil 31 : Manuel Görev Algoritması 
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Otonom Görev Algoritması 

 

 
Şekil 32 :Otonom Görev Algoritması 

 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Robotumuz üzerinde bulunan 8 fırçasız ve 1 servo motorun kontrolü için kontrol kartımızın 

programlaması gerekiyor. Joystick ten gönderilen verilerin program vasıtası ile ilgili motor 

sürücülerine oradan da ilgili motorlara güç gönderilerek robotun hareket etmesi sağlanmaktadır. 

Kontrol kartlarımız olan RaspBerry Pi ve PixHawk’ın birbirleri ile uyum içinde çalışmaları için 

ArduSUb ve QGroundControl yazılımlarının birlikte kullanılması kararına vardık. Ayrıca 

otonom görevi gerçekleştirmek için Python programlama dili kullanılacaktır. Python, nesne 

yönelimli, yorumlamalı, birimsel (modüler) ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama 

dilidir. Girintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır. 

Bu da ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit yitirmeden programlama yapılmaya başlanabilen 

bir dil olma özelliği kazandırır. 

Modüler yapısı, sınıf dizgesini (sistem) ve her türlü veri alanı girişini destekler. Hemen hemen 

her türlü platformda çalışabilir. (Unix, Linux, Mac, Windows, Amiga, Symbian). Python ile 



 

35 

 

sistem programlama, kullanıcı arabirimi programlama, ağ programlama, web programlama, 

uygulama ve veritabanı yazılımı programlama gibi birçok alanda yazılım geliştirebilirsiniz. [11] 

4.4  Dış Arayüzler 

Robotumuzun kontrolü için Raspberry Pi ve otopilot kartımız PixHawk’ı birlikte kullanacağız. 

ArduSub Firmware yazılımını bu iki kartın serial port üzerinden birbirleri ile uyumlu bir şekilde 

haberleşmelerini sağlamak için kullanacağız. Bu yazılımı tercih etmemizin bir nedeni de açık 

kaynak olması ve gerekli yazılım değişikliklerinin üzerinde yapılmasına izin vermesi. 

Raspberry Pi ve PixHawk kartlarının ikisine de ArduSub Firmware yazılımı yükledikten sonra 

arayüz programı olarak QGroundControl(QGC) yazılımı kullanılacaktır. Bu yazılım 

aracılığıyla robotumuzun kontrolünü sağlayacak gerekli sensör, joystick ve motor ayarlamaları 

yapılabilecek. Ayrıca kameralardan alınan görüntülere bu arayüz sayesinde erişilebilecek.  

 

 

  

Şekil 33: RaspBerry Pi ve PixHawk ArduSub ve QGC ile bağlantı şekli 
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4.4.1 ArduSub Firmware 

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

tam özellikli bir açık kaynaklı çözümdür. ArduSub, ArduPilot projesinin bir parçasıdır ve 

orijinal olarak ArduCopter kodundan türetilmiştir. ArduSub, geri besleme stabilite kontrolü, 

derinlik ve yön tutma ve otonom navigasyon dahil olmak üzere kutudan çıktığı gibi kapsamlı 

yeteneklere sahiptir. 

ArduSub, acemi 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 

Yer Kontrol İstasyonu 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, deniz robotiğinin en ileri noktasındadır ve su yüzeyinin altında bir araç kullanmak 

isteyen herkes için tasarlanmıştır. Birçok farklı ROV konfigürasyonu için destek vardır ve özel 

bir tasarım eklemek basittir. [12]  

  

Şekil 34: QGroundControl yazılımı ve ArduSub Motor ayar arayüzü 
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4.4.2 QGroundControl Programı 

QGroundControl , PX4 veya ArduPilot ile çalışan araçlar için tam uçuş kontrolü ve araç 

kurulumu sağlar. Yeni başlayanlar için kolay ve anlaşılır kullanım sağlarken, deneyimli 

kullanıcılar için üst düzey özellik desteği sunmaya devam ediyor. 

Ana Özellikler: 

- ArduPilot ve PX4 Pro ile çalışan araçların tam kurulumu/konfigürasyonu. 

- PX4 ve ArduPilot (veya MAVLink protokolünü kullanarak iletişim kuran diğer herhangi bir 

otomatik pilot) çalıştıran araçlar için uçuş desteği. 

- Otonom uçuş için görev planlaması. 

- Araç konumunu, uçuş parkurunu, ara noktaları ve araç araçlarını gösteren uçuş haritası ekranı. 

- Enstrüman ekranı kaplamaları ile video akışı. 

- Birden fazla aracı yönetme desteği. 

- QGC, Windows, OS X, Linux platformları, iOS ve Android cihazlarda çalışır. [13] 

 

  

Şekil 35: ArduSub ve QGroundControl Yazılımın birlikte çalışması 
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5. GÜVENLİK 

Borusan robotik takımı olarak alınacak güvenlik önlemlerini Robot üretimi ve Yarışma 

sırasında olmak üzere iki kategoride ele aldık. 

5.1 Robot Üretimi Sırasında 

Robot üretimi mekanik, elektrik-elektronik ve yazılım olmak üzere 3 temel aşamadan geçerek 

oluşmaktadır. Bu üretim aşamaları sırasında iş güvenliği açısından alınması gereken bir takım 

önlemler gerekmektedir. 

5.1.1 Mekanik parça üretim aşamasında 

-İşe başlamadan önce fırlayan parçaların gözümüze zarar vermesini önlemek için Güvenlik 

gözlüğü takmak. 

-İşe başlamadan önce elimizi olası keskin malzemeler tarafından kesilmesini önlemek için iş 

eldiveni giymek 

-Robot şasesini, üzerinde sivri veya keskin yüzeyler olmayacak şekilde tasarlamak. Olası 

keskin yüzeyleri bantlar vasıtası ile yumuşatmak. 

-Üretim sırasında kullanılacak iş makinası ve aletleri hakkında takım üyeleri bilgilendirilecek, 

tecrübesi olmayan üyelerin bunları kullanmasının önüne geçmek. 

-Robotun üzerindeki elektronik parçalarını korumak için bulunduğu su sızdırmaz kabın 

üretiminden sonra zorlu testlerden geçirip yarışma sırasında olası kazaların önüne geçmek. 

-Robot itici motorlarının pervanesinin kazaya sebep vermemesi için motora uygun kabin 

üretilip  

5.1.2 Elektrik – Elektronik parça bağlantı aşamasında 

-Elektrik ve elektronik işlerine başlamadan önce enerjinin kesik olduğundan emin olmak. 

-Havya gibi ısı yayan aletlerin iş bittikten sonra olası kazaların önüne geçmek için fişten 

çıkartılıp güvenli bir yerde soğumaya alındığından emin olmak. 

-Kabloların çıplak kalan kısımların yalıtımını dikkatlice yapmak 

-Robot ile güç kaynağı arasındaki enerji kablosuna acil durumlar için Durdurma butonu 

bağlamak. 

5.1.3 Yazılım Esnasında 

Bilgisayarda programlama yaparken zamanın nasıl geçtiği anlaşılmaz bu durumda zamanla 

kişilerde bel, göz ve bileklerde ağrılara neden olur. Bu rahatsızlıkları minimuma indirmek için 

alınması gereken basit ama etkin önlemler vardır. 

-Bilgisayar masasını ve sandalyesini uygun yükseklikte tutmak 

-Sandalyede dik pozisyonda oturmak.  

-Kambur durmamak, sandalyenin ucunda değil arkaya yaslanarak oturmak ya da sırtımıza bir 

destek koymak 
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-Klavye kullanırken dirseğinizi 90 derecelik bir açıda tutmak. 

-Bilgisayar monitörünü göz hizasında tutmak. 

- 20 - 30 dakika aralıklarla 5 dakikalık yürüyüş molaları vermek. 

Yukarıda sayılan önlemleri alarak olası rahatsızlıkların büyük oranda önüne geçmiş oluruz 

5.2 Yarışma Sırasında: 

Yarışma sırasında oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yarışma öncesinde takım 

üyeleri ile uyulması gereken kurallar belirlendi. Bu kurallara göre; 

-Havuz ekibi ile masa ekibi arasında tam bir iletişim sağlanacak bu sayede robot havuz başı 

ekibinin elindeki iken çalıştırılması önlenmiş olacak. 

-Robot bakımı ve onarımı sırasında yapılacak ilk iş robotun elektrik bağlantısının 

kapatıldığından emin olmak olunacak. 

-Alet ve edevatlar kullanıldıktan sonra hemen çantalarına konulacak 

-Havuz ekibi iletişim ve güç kablosunu havuza bırakırken belli bir düzen şeklinde bırakacak. 

Ortalıkta gereksiz kablo açılımı yapmayacak. 

-Masa başı ekibinden pilot yardımcısı olası bir aksilikte robotun hareketini durdurabilmesi 

için stop butonu ulaşımı kolay olacak bir yerde konumlandırılacak 

6. TEST 

Lise öğrencilerinin oluşturduğu bir takım olduğumuzdan dolayı robot için gerekli malzemelerin 

hepsini kendi bütçemizle temin edemedik. Okulumuzun destekleri ile Robotumuz için gerekli 

motorları ve kontrol kartımızı temin ettik. Motor için gerekli olan tutucu kap ve pervanelerimizi 

3D yazıcılarda üretimini tamamladık. Motor kontrolleri için gerekli yüksek akımlı motor sürücü 

(ESC) temini aşamasındayız. Pandemi sürecinden dolayı ülke içinden temini çok pahalı olan 

ESC’lerin yurt dışından siparişini verdik gelmesini bekliyoruz. Robot gövde için yaptığımız 3d 

tasarımın CNC router ile kesiminden önce elimize geçen parçaların boyutlarına göre yeniden 

düzenlemesini yapıyoruz. Eksik parçaların gelmesi ile birlikte çizim ölçüleri netleşmiş olup 

okulumuzda bulunan CNC router vasıtası ile Solid Polikarbon parçaların kesimini yapacağız. 

Kesim işi bittikten sonra parçaların montajını sağlayacağız. Su sızdırmaz kap üretiminde Solid 

polikarbon malzemeyi ısı yolu ile bükümünü yaptıktan sonra dikdörtgen bir boru haline getirip, 

kesimini yaptığımız ön ve arka kapak parçaları ile kloroform yapıştırıcı ile sızdırmaz kabinimizi 

oluşturacağız. Robotumuzun bütününe baktığımızda mekanik, elektronik ve yazılım 

alanlarından oluştuğu için bu üç alanda test yapmayı planlamaktayız. 

6.1 Mekanik Testi 

Tüm parçaların montajı bitirdikten sonra öncelikle su sızdırmaz kabinimizin sızdırmazlık testini 

yapacağız. Kabin içine kâğıt mendil koyup havuzda sızdırmazlık testi yapacağız. Koyduğumuz 

kâğıt mendil kuru bir şekilde çıkana kadar varsa sızıntı olan yerlerin onarımını yapıp eksiklerini 

gidereceğiz. Böylece kabımızın sızdırmazlık testinin ilk aşamasını tamamlamış olacağız.  
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İkinci aşama olarak motor montajı, elektronik ve elektrik kablolama işlerini bitirdikten sonra 

robotun su içerisinde hareketi ve yönlendirmeye verdiği tepki ile ilgili testler yapılacak. 

Robotun su içerisinde ağırlık merkezi ve nötr yüzerlik için gerekli ağırlık eklemeleri veya hacim 

artırımı yapılarak su içerisinde dengeli bir şekilde yüzmesi sağlanacak. 

Robot kolumuzun su altındaki mukavemet testi yapılacak. 5kg ağırlıkta yük kola takılıp 

robotumuzun hem ağırlıkla hareketine hem de ağırlık karşısındaki dayanımının testini 

yapacağız. 

6.2 Elektronik Testi 

Elektronik kontrol kartlarına gerekli yazılımların yüklenmesi ve kalibrasyon ayarları yapılıp 

birbirleri ile iletişim testi yapılacak. Güç kaynağımız ile güç kartımıza aktarılan gerilimin diğer 

elektronik kartlara dağılımı ve düzgün çalışıp çalışmadığı kontrolü yapılacak.  

Robot üzerindeki kontrol kartımızda bulunan basınç, ivmeölçer ve pusula sensörlerinden gelen 

değerlerin ölçüm testi yapılarak kullanıma dönük çıkarımlar yapılacak. 

Acil durumlarda robotumuzun elektriğini kesecek olan “Acil Stop” düğmesinin testi yapılacak. 

Robotumuz üzerinde iki adet kamera bulunacaktır. Bu kameralardan alınan görüntülerin netlik 

için testler yapılacak. Ne kadar net görüntü elde edersek otonom görevi sırasında yazılımımızda 

o kadar iyi çalışacaktır. 

6.3 Yazılım Testi 

Robotumuzun manuel görevlerde joystick ile gönderdiğimiz komutların motorlar tarafından 

algılanma hissiyatı üzerinden iyileştirme testleri yapılacak. 

Otonom görevi için kameradan alınacak görüntülerin işlenmesi için yazılacak görüntü işleme 

komutları ile Kale direklerini algılaması ve robotumuzun konumunu direklerin X,Y yönlerinde 

ortalayarak gerekli motorların harekete geçip geçmediği testi yapılacak.  

7. TECRÜBE 

Daha önce birçok robot yarışmasına katılmamıza rağmen, bu bizim ilk su altı robotumuz olacak. 

ÖTR de yaptığımız Robot gövde tasarımında yukarı aşağı hareket için 2 adet motorun yeterli 

olacağını hesaba katmıştık. Fakat 2 motorun montaj görevinde, robotu dengeli bir şekilde 

kaldırması için TF200 benzeri güçlü motorlara ihtiyaç duyduğunu fark ettik. Ama bu güçlü 

motorların ülke içinden teminin zor olduğunu ve yurtdışından sipariş etmek gerektiğini 

öğrendik. Bu sorunu açmak için 2 motorlu gövde tasarımımızı değiştirerek TF200 kadar güçlü 

olmasa da yerlilik oranı daha yüksek ama biraz daha güçsüz olan 4 adet motorlu olacak şekilde 

yeniden tasarladık. 

İkinci tecrübe olarak başkalarının tecrübelerini özümseyerek robot kol tasarımında yaşadık. 

ÖTR’de robot kolu ön tarafta yaklaşık 20 cm çıkıntı üzerinde olacak şekilde planlamıştık. Fakat 

bu çıkıntının montaj görevinde ağırlığın ön tarafa kaymasına ve robotun dengesini bozacağını 

fark ettik. Bu denge bozukluğu robotu baş aşağı yapıp ağırlık ile birlikte robotun 

yönlendirilmesini zorlaştırdığını gördük. Bu nedenle çıkıntılı robot kol yerine gövdemizin tam 

altında ağırlık merkezi üzerine kanca şeklinde bir robot kol tasarımı yapma kararını verdik. 



 

41 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması  

Teknofest Su altı sistemleri kategorisinden yarışmaya katılmaya karar verdikten sonra 

önceliğimiz ön tasarım raporunu tamamlayıp vaktinde teslim etmek. Bununla paralel olarak 

teknik araştırma ve robotta kullanılabilecek malzemelerin araştırılmasına devam ediliyor. 

Yarışma gününe kadar olan süreçte yapılan zaman planlaması Tablo 10’da gösterildiği gibidir. 

 ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

Ekip Oluşturma ve 

Başvuru 
        

Teknik Araştırma         

Ön Tasarım Raporu         

Malzeme araştırması         

Bütçe oluşturma         

Malzeme Seçimi         

Üretim         

Kritik Tasarım Raporu         

Malzemelerin 

birleştirilmesi ve Testi 

        

Test sonuçlarına göre 

Kalibrasyon yapma 

        

Pilot Antrenmanları         

Video Çekimi         

Final Raporu ve Yarışma         
Tablo 10 : Zaman Planlama Tablosu 

8.2 Bütçe Planlaması 

Su altı alanında daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığımız için bu alandaki malzemeler bizim 

için ilk olacaktır. Bütçemizi oluşturan maliyetin büyük çoğunluğu bu alandaki alt yapımızı 

tamamlamaya yönelik temel malzemelerdir. Bundan sonra katılacağımız su altı yarışmalarında 

bütçemiz temel malzemeler üzerine değil geliştirme üzerine olacaktır. Bu yarışma için satın 

alacağımız malzemeleri 2 yoldan temin etmeyi planlamaktayız. Birinci yol T3 Vakfı tarafından 

verilecek malzeme desteği, ikinci yol ise yapacağımız sponsorluk görüşmeleri ile isteyeceğimiz 

malzeme ve maddi destektir. Su altı yarışması için gerekli temel malzemeleri T3 Vakfından 

gelecek destek ile satın almayı, bunlar dışındaki gerekli alt malzemeleri ise sponsorluk yolu ile 

temin etmeyi planlamaktayız. Aşağıdaki Tablo 11’de T3 Vakıf desteği ve sponsorluk ile elde 

etmeyi planladığımız malzemeler ve fiyat listesi bulunmaktadır. 

Malzeme Adet 
Birim 

Fiyat 

Toplam Fiyat 

T3 VAKFI 

Malzeme 

Desteği ile 

Sponsorluk 

ile 

Fırçasız Motor 8 350 TL 2.952 TL - 

RaspBerry PI 3 Model B 1 410 TL 410 TL - 

PixHawk Kontrol kartı 1 700 TL 700 TL - 

30A ESC 8 200 TL 1.600 TL - 

IMX 219 Kamera 1 180 TL 180 TL - 
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Regülatör 1 290 TL - 290 TL 

Su sızdırmaz Servo Motor 1 175 TL 175 TL  

5mm 100X100 Pleksi Levha 1 450 TL - 450 TL 

GX-16 8-Pin Su Geçirmez Konektor 2 20 TL - 40 TL 

3 Pin Düz Su Geçirmez Konnektör 

Takım 
6 7 TL - 42 TL 

2 Pin Düz Su Geçirmez Konnektör 

Takım 
2 6 TL - 12 TL 

Filament 1Kg 2 122 TL - 244 TL 

Su altı aydınlatma 2 150 TL - 300 TL 

Cat6 Ethernet kablosu 50 mt 75 TL - 75TL 

  5.865 TL 1.453 TL 

 Genel Toplam 7.318 TL 

Tablo 11 : Bütçe Tablosu 

  



 

43 

 

8.3 Risk Planlaması 

Risk değerlendirmesi yapmadan önce takım üyeleri olarak uzaktan yaptığımız toplantıda su altı 

sistemleri kategorisinde daha önce yapılan yarışmaların incelenmesi ve burada karşılaşılan 

problemlerin nedenleri ve olası çözümlerine yönelik çalışmalar yapılması konusunda ortak 

karar almıştık. Elde etiğimiz bilgiler doğrultusunda takımımızın güçlü zayıf yönlerimizi 

belirlerken karşılaşabileceğimiz iç ve dış çevreden kaynaklanan riskler ve fırsatlara dönük 

planlamayı Tablo 12’de gösterildiği gibi SWOT analizi yöntemini kullanarak yapmayı uygun 

gördük. 

 

Güçlü Yönlerimiz 

- Takım üyelerimizin yarışma için 

istekli ve heyecanlı olması 

- Üyelerimiz arasında ulusal ve 

uluslararası başka robot 

yarışmalarına katılmış olan ve 

tecrübelerinin bulunması 

- Meslek lisesi olmamız nedeni ile 

alanına meraklı üyelerimizin olması 

Zayıf Yönlerimiz 

- Takım üyelerimiz arasında su altı 

sistemleri konusunda tecrübeye sahip 

olan olmaması 

- Okulumuzun deprem güçlendirme 

tadilatına girdiği için Borusan 

Robotik atölyemizi kullanamayacak 

olmamız. 

- Takım üyelerimiz arasında meslek 

lisesine yeni başlayanların olması ve 

alanları hakkında yeterli bilgi ve 

tecrübeye sahip olmayanların 

bulunması 

- Bütçemizin tamamen T3 Vakfı 

malzeme desteğine ve gelecek 

sponsorluklara bağlı olması 

 

Fırsatlarımız 

- Pandemi sürecinde kazanılan uzaktan 

toplantı ve eğitim gibi teknolojiler 

sayesinde takım üyelerinin günün 

herhangi bir zamanında bir araya 

gelip toplanabilmesi.  

- Pandemi sürecinde takım 

üyelerimizin sosyal aktivitelerde yer 

alamamaları nedeni ile bu yarışmaya 

yüksek motivasyon ile hazırlanmaları 

Tehditler 

- Pandemi sürecinde sponsorluk 

görüşme taleplerimizin olumsuz 

dönebilme ihtimalinin olması. 

- Malzeme tedarikinde yaşanabilecek 

problem ve sorunlar 

- Pandemi sürecinde vakaların artarak 

devam etmesi ve robot inşası 

sırasında takım üyelerinin bir araya 

gelememe ihtimallerinin olması 

Tablo 12 : SWOT Analiz Tablosu 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Robotumuzda kullanılacak olan ve bizim robota özgün parçalar ve üretim teknikleri aşağıda 

belirttiğimiz gibi olacaktır. 

Robot Şase Tasarımı : 

Araç şase tasarımı yönlendirme motorlarının, robotu 

her yönde hareket ettirebilmesi için gerekli olan 450 

açıyı sağlayacak biçimde 2 plaka halinde 

tasarlanmıştır. Sızdırmaz kabin, motor tutucular, pak 

itici ve robot kolu bu iki 2 plaka arasında yer alarak 

robot şase üzerine montajlanması ve aparatlar ile 

şasenin bir bütün olması sağlanmıştır. Bu sayede 

hem hafif olması hem de üretiminin kolay olması 

sağlanmıştır. 

 

 

 

Su Sızdırmaz Kabin : 

Robotumuzun üretiminde su sızdırmaz 

kabini özgün olarak tamamen kendi 

tasarımımız ile pleksi malzemeden 

kestireceğimiz parçaların birleştirilmesinden 

elde etmeyi planlamaktayız. Üretim 

safhasında karışılacağımız sorunlar ve 

onların çözümleri doğrultusunda kabinin 

işlevselliğini maksimum düzeyde tutmaya 

çalışacağız. Kabin ile kabin kapağı 

arasındaki kauçuk conta özel ölçüde olduğu 

için piyasada bulamama durumuna karşı 

araba iç lastiğinden kendimiz üretmeyi 

planlamaktayız. Eğer üretimimiz başarılı 

olursa ürünün çizimlerini ve montajını açık 

kaynaklarda paylaşmayı düşünüyoruz. Yine robotun otonom ve manuel kontrol yazılımını açık 

kaynak olarak paylaşmayı planlamaktayız. 

Robotik Kol :  

Robot kol biri sabit diğeri hareketli olmak üzere 2 

parçadan oluşacaktır. Tamamen Puzzle görevine 

odaklıdır. Puzzle parçalarını kaldırırken gelen yükle 

birlikte ağırlık merkezinin değişmemesi için robotun alt 

tarafında ve robotun kendi ağırlık merkezinde 

yerleştirilecektir. Üretiminde yine solid polikarbon parça 

kullanılacaktır. 

Şekil 37: Su sızdırmaz kabin 

Şekil 36: Robot Tasarım 

Şekil 38: Robot kol tasarım 



 

45 

 

 

10. YERLİLİK 

Projede kullanılan motor kabin ve pervaneleri, robotik kol ve sızdırmaz su kabini dâhil hazır 

alım yolu ile değil 3D yazıcılar ve Solid Polikarbon levhaların kesim ve birleştirilmesi yöntemi 

ile tüm gövdeyi yapmayı planlamaktayız. Sistem kontrol kartları (RaspBerry Pi, PixHawk) ithal 

ürün olarak alınacak olup motorlar ve elektronik kartlar (ESC, Güç Dağıtım Kartı v.b) yerli 

muadili tercih edilecek yoksa ithal ürünler kullanılacak. Yerli olarak üretilen ve temin edilecek 

elektronik kart ve aksamlar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. Bu aksamlar ile ilgili daha fazla 

bilgiye satıcı web sitesinden ulaşılabilir [14] 

Triton Sualtı İticisi Motorlar 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %77  

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $168 (Bluerobotics T200 Modeli referans alınmıştır)  

 

Triton Sualtı iticisi 400 metre derinliğe kadar faaliyet gösterebilen, 30 N’a kadar itme kuvveti 

oluşturabilen elektrikli bir sualtı iticisidir. Poliüretan, alüminyum, krom ve epoksi türevi 

malzemelerden bir araya gelmiştir. İtici tasarımı tamamıyla yerli ar-ge çalışmaları ile 

geliştirilmiştir. İticinin motor çekirdekleri düşük maliyetlerle hazır olarak temin edilmekte olup 

tüm dış aksamı yerli olarak üretilmektedir. [15] 

Güç Dağıtım Kartı 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %67 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: (Referans alınabilecek ürün bulunmadığından boş 

bırakılmıştır) 

Tamamıyla yerli olarak tasarlanan güç dağıtım kartı. Araç içerisindeki sistemlerin güç 

kontrolünü tam anlamıyla gerçekleştirerek araçların kullanımını kolaylaştırmakta ve acil 

durumlarda araçların güvenli şekilde kapatılmasını sağlamaktadır. Üzerindeki sarf düşük 

maliyetli komponentlerin tamamı yurtdışından ithal edilmekte olup, katma değer oluşturacak 

olan tüm işlemler yerli imkânlarla oluşturulmakta ve satışa bu şekilde sunulmaktadır. [15] 

 

Sualtı Aydınlatması 

 

Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $210 (Bluerobotics Lumen Subsea Light ) 

Sualtı aydınlatması için kendi imkânlarımızla hazırlayacağımız su sızdırmaz pleksi kutu 

içerisine yerleştirilecek ledler ile aydınlatma sistemini oluşturmaya çalışacağız. 
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