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1.RAPOR ÖZETİ

Robodokya ekibi, Nevşehir Proje Anadolu Lisesinden teknolojiye yeteneği ve ilgisi olan, 

ülkesini hep daha ileriye taşımak isteyen bireyler tarafından oluşturulmuştur. Takımımız 

tasarım, elektronik ve görüntü işleme alanlarında ilgili üyelerine ayrılıp her grubun eğitimi 

özel olarak sürdürülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda takımımızın yarışmaya ilk katılışı 

olmasına rağmen birçok deneyimli takımı geride bırakarak büyük bir başarı elde etmiştir. 

Kritik Tasarım Raporun da aynı hataları tekrarlamayıp daha iyi bir sonuç elde edebilmek için 

çalışmalarımıza öncelikle ön tasarım raporundaki hatalarımızı belirleyerek başladık. Ön 

Tasarım Raporunda bahsettiğimiz tasarımlarda değerlendirilerek hareket kabiliyeti yüksek, 

yarışma şartnamesinde belirtilen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilecek bir mekanik 

tasarım oluşturduk. Rapor özetinden bahsedecek olursak; takım üyelerimizi tanıttık ve kimin 

hangi alanda görev aldığını organizasyon şemamızda belirttik. Proje mevcut durum 

değerlendirmemiz de ise ön tasarım raporumuzdan bu yana aracımızda yaptığımız 

değişikliklerden bahsettik. Sistem tasarımı başlığında aracımızın nihai tasarımının 

özelliklerini belirtip sistemimizin elektronik devre şeması ve algoritma tasarım şemasına yer 

verdik. Mekanik tasarım sürecinde ise kendimiz üretmeyi planladığımız parçalarımızla ilgili 

araştırma ve çıkarımlarımızı aktardık. Malzemeler bölümünde de kullanacağımız 

malzemelerle ilgili bir tablo oluşturup altına o malzemenin aracımızda hangi görevde 

kullanıldığını açıkladık. Üretim yöntemleri kısmında kendimiz yapmayı planladığımız 

malzemelerin üyelerimizce nasıl üretileceğinden aşama aşama bahsettik. Fiziksel özellikler 

başlığında nihai araç tasarımımızın ölçülerine yer verdik. Elektronik tasarım sürecinde 

elektronik sistemimizi oluşturan parçaları ve özelliklerini belirtip herhangi bir malzemenin 

neden diğer bir çeşidini değil de o modülünü kullandığımızı devre şemasını da ekleyerek 

açıkladık.  Algoritma tasarım sürecinde ise algoritma şemamızı verip diyagramın ilerleyişini 

ve mantığını anlattık. Yazılım tasarım süreci başlığında aracımızın görevlerini 

gerçekleştirebilmesi için gerekli olan yazılımları hangi dillerle yazacağımız hakkında 

bilgilere yer verdik. Dış ara yüzler bölümünde de aracımızda kullanacağımız ara yüzün 

özelliklerini yazıp daha iyi anlaşılabilmesi için resimler ekleyip görsel anlatıma başvurduk. 

Güvenlik başlığında çalışmalar esnasında üyelerimizin zarar görmemesi için alınan 

önlemlerden bahsettik. Bir sonraki başlığımızda ise aracımızın parçalarının dayanıklılık ve su 

sızdırmazlık kabiliyetlerinin ölçümü için yaptığımız testleri anlattık. Tecrübeler kısmında 

rapor yazımı, test aşamaları, araç üretimi gibi süreçlerde üyelerimizce edinilen bilgileri 

maddeler halinde açıkladık. İlerleyen kısımlarda da zaman bütçe ve risk planlamamızla ilgili 

ön tasarım raporumuzda da yer verdiğimiz tabloları güncelleyerek yeniden ekledik. 

Aracımızın özgünlük ve yerlilik gibi bilgilerini de görseller, tasarımlar ekleyip açıkladıktan 

sonra raporumuzu yazdığımız süre boyunca ki yaptığımız araştırmalarda bilgi edindiğimiz 

siteleri kaynakçada belirtip raporumuzu sonlandırdık. 
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2.TAKIM ŞEMASI

2.1.Takım Üyeleri 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Elektronik Tasarım Değişiklikleri 

Aracımızda altı motor kullanmaya karar verdik. Her bir motora hız kontrolünü sağlamak için 

ESC ( Electronic Speed Controller) bağlamamız gerekiyor. Bu nedenle ESC sayımızı da 

altıya çıkarttık. 

Ön Tasarım Raporunda BME280’in yanı sıra SI7021 sensörünü de kullanacağımızı 

belirtmiştik. SI7021 sensörü sıcaklık ve nem ölçmemizi sağlıyor fakat zaten bunları yapabilen 

BME280’i kullanacağımız için SI7021 sensörünü kullanmamıza gerek olmadığını fark ettik. 
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Ön Tasarım Raporunda sadece kamerada servo motor kullanacağımızı belirtmiştik. 

Araştırmalarımız sonucunda aracın kuyruk kısmında da servo motor kullanmanın araca 

dönüşlerde faydası olacağını öğrendik. Bu nedenle servo motoru sadece kamerada kullanmak 

yerine aracın kuyruk kısmında da kullanmaya karar verdik ve böylece servo motor sayımız 

bir iken ikiye yükseldi. 

Mekanik Tasarım Değişikleri 

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz yapılması planlanan tasarımın çok fazla maliyetli olması 

ve yarışma sırasında motorun bozulması halinde bize sıkıntı çıkaracağı için aracımızın 

tasarımını değiştirmeye karar verdik. Yaptığımız 4 adet araç tasarımından bizim en çok 

işimize yarayacak özellikleri seçerek nihai araç tasarımımızı oluşturduk. Bu özellikler dışında 

tutucu kolumuzun hareketini sağlayan pnömatik silindirin arka kısmına bir şırınga ekledik. 

Eklenen bu şırınganın özellikleri üretim yöntemleri kısmında belirtilmiştir.  

Yaptığımız bir diğer değişiklik ise aracın şasi tasarımı oldu. Başlık 4.1 belirttiğimiz gibi 

aracımızın herhangi bir çarpma, düşme durumunda zarar görmemesi için tasarlandı.  

Ön tasarım raporumuzda belirttiğimiz tasarımlarda kullandığımız tüpü PVC borusundan 

üretmeyi planlıyorduk ancak yaptığımız araştırmalar ve denemeler sonucunda bu yöntemin su 

altındaki basınca dayanamayıp çatlaklar meydana geldiği ve tüpün içerisine su sızdırdığı için 

elektronik kartların zarar verme olasılığı tespit edildi. Bu nedenle tüpümüzü PVC borudan 

değil kuyu sondaj borusundan üretmeye karar verdik. 

Tutucu kolumuzu başlangıçta satın almayı planlamıştık ancak sonrasında kolun hareketini 

sağlayan pnömatik silindir dışındaki parçaları kendi ürettiğimiz 3D yazıcıda basma kararı 

aldık. 

Yazılım Tasarım Değişiklikleri 

Ön tasarım raporunda kendi ara yüzümüzü geliştirmeyi planlamıştık ancak yeterli süreye 

sahip olmadığımızdan dolayı hazır ara yüz kullanmaya karar verdik.  

Bütçe Karşılaştırması 

Ön Tasarım Raporunda planlanan bütçe fazla olduğu için malzemeleri daha çok araştırıp en 

aza indirmeye karar verdik. Araştırmalarımız sonucunda Ön Tasarım Raporunda 8.211,13 TL 

olan bütçeyi 5.288,54 TL’ye indirdik. 

4.ARAÇ TASARIMI
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4.1 Sistem Tasarımı 

Oluşturulan Sistemin Genel Özellikleri 

● Maliyet olabilecek en düşük seviyeye indirilmiştir. 

● Üretim kolaydır. 

● Robotun ağırlık merkezinde bulunan tüp, denge olarak avantaj sağlar. 

● Tüpün önünde bulunacak olan kamera konumundan dolayı görüntü almada 

kolaylık sağlayacaktır. 

● Tasarımda dört adet itici motor bulunur ve bu itici motorların birlikte çalışması 

halinde hız olarak avantaj elde edilecektir. 

● Robotik kol açıya uygun olarak yerleştirildiğinden bütün işlevleri gerçekleştirebilir. 

● Ön taraftaki tutucu tasarımı hem kavrama hem ittirme özelliğine sahiptir. 90 derece 

açılıp 360 derece halka şeklinde kapanabilmektedir. 

● Aracımızın tasarımı komite tarafından belirlenen ölçülere uygun boyutta tasarlandığı 

için görevleri yerine getirmede zorluk yaşamayacaktır. 

● Tasarlanan iskelet sayesinde aracın alt tabanı herhangi bir düşme veya çarpma 

esnasında iticilerin zarar görmesini engelleyecektir. 

● Pervaneleri montajlayabilmek için köpek balığından esinlenerek tasarladığımız 

plaketler hem araca estetik bir görüntü oluşturmuş hem de iticilerin açısal olarak 

konumunu ayarlamada bize büyük bir avantaj sağlamıştır. 

● Ön tutucu altında yer alan elektromıknatıs istenildiği zaman aktif edilerek su altında 

bulunan  

metallerin toplanmasında ve diğer su altı sistemlerin elektronik yapılarının bozulup 

saf dışı bırakılmasında kullanılabilir. 

● Tutucu kol için kullandığımız pnömatik silindirin tam arkasına eklediğimiz şırınga 

sayesinde aracımız su altından kolaylıkla numune alabilecektir. Bu sayede su altı 

aracımız askeri alanda diğer araçları saf dışı bırakabileceği gibi sağlık alanında 

yapılan çalışmalar için de numune alabilmektedir. 
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Sol ön çaprazdan görünüm  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

12 
 

 
 

Sağ ön çaprazdan görünüm 

 

 

 

 

 
Sol yandan görünüm  



  

 

13 
 

 
Önden görünüm  

 
 

Arkadan görünüm  
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Alttan görünüm  

 
Üstten görünüm 
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Sistem Genel Elektronik Şeması 

 

 Sistem üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; araç, kumanda, kara kontrol merkezi. Kara kontrol 

merkezi ve araç arasındaki iletişimi kablolar ile sağlarken araç ve kumanda arasındaki 

iletişimi Can-Bus ile sağlayacağız. 
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı 

 

       4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci 

 

Aracımızın tasarımını oluşturmaya başlamadan önce yapacağımız görevlerin analizini 

gerçekleştirdik. Bu analiz sonucunda aracın verilen görevlerini en iyi şekilde yerine 

getirebilmesi için gerekli olan özellikler belirlenmiş oldu. Sonrasında ise tasarımı 

oluştururken kullanılacak özellikler doğrultusunda baz alınabilecek su altı canlısını 

araştırmaya koyulduk. Elde edilen veriler sonucunda aracımızda esinlenebileceğimiz üç canlı 

belirledik. Bunlar; 

 

Su Kaplumbağası  

1. Kaplumbağaların vücutları kalın bir kabukla örtülüdür. Baş, kuyruk ve bacakları bu 

sert kabuğun dışına uzanabildiği için beslenip, hareket edebilmektedirler. 

2. Ayrıca görüntü olarak da aracımızda rahatlıkla uygulayabileceğimiz bir şekle sahipler 

  
  

 

 

Japon Balığı  

1. Soğuk suda yaşayabilirler. Isı değişimlerine dayanıklı balıklardır. 

2. Hafızaları sanılanın aksine bir saniye değil 6 aydır. Bu yüzden alışkanlık 

geliştirebilirler. 

3. İnsanlara alışabilir ve zamanla iletişim kurabilirler. 

4. Diğer akvaryum balıklarına göre daha iri türleri bulunmaktadır. 

5. Pulları oldukça yoğundur. 
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Marlin Balığı 

1. Istiophorus ailesine dahil olan bir grup balık türünün ortak adıdır. 

2. Mızrağa benzeyen uzun ve sivri burunlara sahiptirler. 

3. Genellikle yüksek ağırlıklarda çıkan Marlin balıkları 20 ile 180 kilogram arasında 

değişen bir kütleye sahiptirler. Şu ana kadar yakalanan Marlin balıklarından en ağır 

olanı 708 kilogram çıkmıştır. 

4. Marlin balıkları genellikle 60 cm uzunluğunda olmaktadır. Hilal şeklinde kuyrukları 

vardır. 

 

                  
 

 

 

 

Aracımızda kullanmayı hedeflediğimiz malzemeleri araştırırken yalnızca özelliklerini değil 

çalışma prensiplerini de öğrenmeye çalıştık böylece mantığını anladığımız her bir malzeme 

ve sistemi kendimize göre uyarlayıp kolayca üretebileceğiz. Bu nedenle takım olarak 

kendimiz üretebileceğimiz parçalarımızı uzun istişare ve araştırmalarımız sonucunda 

kararlaştırdık. Araştırmalarımıza ilk olarak aracımızın ana gövdesi olan tüpümüzle başladık 

tüpün bizim aracımızdaki ana görevi aracımızın çalışmasını ve faaliyetlerini 

gerçekleştirmesini sağlayan elektronik kartlarımızı su ile temastan koruyan en önemli parça 
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olmasıdır. Araştırmalarımızı yaptıktan sonra edindiğimiz bilgileri de kullanarak kendi 

tüpümüzü hem daha uygun fiyata yapabilmek hem de özgünlük açısından aracımızın yüksek 

puan almasını sağlamak için ortaya konulan fikirleri denemeye başladık. İlk denememizde 

aracımızın tüpünü pleksiden üretmeyi düşündük ancak pleksiye şekil verecek yeterli imkana 

sahip olmadığımız için bu ihtimali eledik. 

                                      
 

 

İkinci denememizde ise bu sefer tüpümüzü PVC borudan yapmaya karar verdik. Bu fikrimiz 

piyasada bulunan mevcut su geçirmez tüplere göre çok daha uygun fiyatlı olacaktı bu sayede 

hem bütçe tasarrufunu sağlayıp hem de maddi desteği doğru bir şekilde harcamış olacaktık. 

PVC borumuzu ortadan ikiye ayırıp, ayırdığımız kısımlarına o-ring kullanarak vida düzeneği 

montaj edecektik, tüpümüzün ön ve arka kısımlarındaki boşluğu ise gerekli bütün 

malzemeleri yerleştirip kabloları çıkardıktan sonra su sızdırmaması için kesin bir çözüm 

yöntemi olan epoksi ile kapatacaktık. Bu sayede yarışma esnasında herhangi bir problemle 

karşılaştığımızda aracımızın ön ve arka kısımlarını artık açamayacağımızdan dolayı PVC 

boruya montaj ettiğimiz sıkıştırılmış vidalama sistemini gevşetip tüp içerisine kolaylıkla 

erişebilecektik. Ancak bu düşüncemizi de gerçekleştiremedik çünkü o-ring montajlama 

düzeneğini PVC boruya sabitlenmesi esnasında dış yüzey güçsüz olduğu için tüpte cıvataları 

entegre edeceğimiz kısımlarda çatlaklar oluştu. Bu da su altında su sızdırmaya sebep olacağı 

için bu fikrimizden vazgeçtik.  
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Bu nedenle bu sistemde biraz değişiklik yapıp kendi imkânlarımızla üretebileceğimiz daha 

olanaklı bir hale getirdik. Kuyu sondaj borusunu yine ortasından böldük, aynı şekilde önünü 

ve arkasını epoksi ile kapladık daha sonra o böldüğümüz kısma ise dişli mekanizması 

oluşturduk. Bu sayede tüpteki iki bölüm arasında kalan contalar sıkışacak böylelikle hem 

araca su geçişi olmayacak hem de herhangi bir sorunla karşılaştığımızda kolaylıkla açıp 

düzenleme yapabileceğiz. Denemelerimiz sonunda bu fikri tercih etmemizin nedeni düşük 

maliyete sahip olup yüksek performans sağlayacağını düşündüğümüz için tüpümüzü bu 

yöntemle kendimiz ürettik.  

                                

 
 

 

 

Üretmeye karar verdiğimiz bir diğer malzememiz ise pervanelerimiz oldu. Araştırmalarımıza 

ilk olarak pervanelerimizde bulunmasını istediğimiz özellikleri belirleyerek başladık. 

Pervaneler 4 ana başlık altında incelenir. Bunlar motor, motor tutucusu, nozul(pervaneyi 
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çevreleyen koruma kafesine benzer. Amacı; deniz taşıtlarında özellikle römorkörlerin 

{manevralarını kolaylaştırmak veya sağlamak üzere itme ve çekme işlerinde}pervane 

verimliliğini arttırarak su akışını hızlandırmaktır)ve pervanedir.  

                     

 
 

Su altı iticileri robota, deniz suyu direncine karşı hareket ve manevra kabiliyeti sağlar. 

İnsansız su altı araçlarında kablolu ve kablosuz olsun ikisinde de kontrollerin mükemmel 

olması gerekmektedir. İticilerin hız ve zamandan kazanç gerektiren uygulamalarda 90 

derecelik açıyla (çıkma gibi doğrusal hareket yapması için)konumlandırılan bir aracın hassas 

konumlandırma gerektiren uygulamalarda ise 45 derecelik açıyla(doğrusal hareketin yanı sıra 

sağa sola sapma gibi dönüş hareketleri için.)konumlandırılan bir araç tercih edilmelidir. ROV 

da dikey ve yatay çalışan en az 4 motor bulunmalıdır. Eğer pervaneler aynı yönde 

döndürülerek batma veya çıkma hareketi gerçekleştirilseydi, bu aracın kendi etrafında 

dönmesine de neden olacaktı. Bu olayın gerçekleşmemesi için bir pervane saat yönünde 

dönerken diğer pervane saat yönünün tersine dönmesi gerekmektedir. Pervanelerle ilgili genel 

olarak bu bilgilere ulaştık. Araştırmalarımız sonucunda aracımızda olması gerektiğini 

düşündüğümüz bir diğer özellik ise dayanıklılık oldu. Aracımız kendisine verilen görevleri 

yerine getirirken su altı basıncından ve yabancı cisim darbelerinden en az hasarla etkilenmesi 

için pervaneleri üretebileceğimiz en dayanıklı malzemeleri araştırdık ve bize en uygun 

olduğunu düşündüğümüz üç seçeneğe ulaştık bunlar; 

 

PLA  

● Termo plastik(ısıyla yumuşayan plastik, belirli sıcaklıkta bükülebilir veya 

kalıplanabilir hale gelen ve soğuduktan sonra katılan bir plastik polimer 

malzemedir.)bir polyester olarak sınıflandırılır. 

● Bu, onu yüksek sıcaklık uygulamaları için oldukça uygunsuz kılar. 
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ABS 

● Aşındırıcı kimyasallara ve fiziksel etkilere karşı güçlü bir dirence sahiptir. İşlenmesi 

çok kolaydır ve düşük bir erime sıcaklığına sahiptir, bu da onu özellikle enjeksiyon 

kalıplama üretiminde kullanımını kolaylaştırır.  

● Bilgisayar klavyesindeki tuşlar, elektrikli alet koruması, duvar prizlerindeki plastik 

yüz koruması(genellikle bir PC /ABS karışımı) ve LEGO oyuncakları bulunur, daha 

kolay renklendirilebilir. 

● ABS yapısal olarak çok sağlamdır, bu nedenle kamera muhafazaları, koruyucu 

muhafazalar ve ambalajlar gibi şeylerde kullanılır. Dış etkilere dayanıklı, ucuz, güçlü 

ve sert bir plastiğe ihtiyacınız varsa ABS iyi bir seçimdir  

            

            
 

 

PETG  

PET’e göre: 

● Daha dayanıklı  

● Aşırı ve düzenli ısınmalar Peti kırılgan hale getiriyor ancak PETG filamenti bu 

konuda daha dayanıklı. 
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● Darbelere karşı oldukça dayanıklı  

● PET’in aksine PETG de malzemeler daha iyi yapışır 

● Sterilize(bozulmasına yol açabilecek mikroorganizmalardan ve fermentlerden 

arındırılmış)edilebilir. 

                        
 

 

Bu seçenekler arasında bize en mantıklı gelen malzeme PETG oldu. Çünkü başlangıçta da 

söylediğimiz gibi bizim istediğimiz en belirgin özellik malzemenin dayanıklı olmasıydı. Bu 

konuda PETG’nin diğer birçok malzemeden çok daha dayanıklı ve kolaylıkla 

ulaşabileceğimiz bir malzeme olması üretim aşamasında ve yarışma esnasında kolaylık 

sağlayacağı için itici motorlarımızın pervanesini yazıcımızda PETG den basmaya karar 

verdik. 

 

 

 

    Pervaneyi üreteceğimiz malzemeyi belirledikten sonra pervane şekilleri ve ölçülerini 

araştırmaya koyulduk. Yaptığımız araştırmalar sonucunda şu bilgilere ulaştık; p ervane 

çapının %14’ünün altına pek düşmeyen göbek etrafında kanatların yerleştirilmesi ile pervane 

görünümü elde edilir. Pervane kanatlarının pervane göbeği ile birleştiği noktaya kanat kökü, 

kanadın şaft merkezinden en uzak noktasına da kanat ucu adı verilir. 
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Pervane kanat sayıları araçta istenilen özelliklere göre değişebilmektedir. İletilen güç, suya 

momentum(nesnenin kütlesi ve hızının çarpımı) veren bir itme kuvveti oluşturmak için 

dönme hareketinden dönüştürülür, bu da gemiye etki eden ve onu ileriye iten bir kuvvetle 

sonuçlanır. Eğer gürültü tekne açısından önemli ise kanat sayısı yüksek seçilmektedir. Çoğu 

ticaret gemilerinde kanat sayısı 4 ya da 5, römorkör ve balıkçı gemilerinde 3, küçük 

teknelerde de 2 olabilmektedir. 

 

 

 

PERVANE KANAT SAYILARI  

 

3 Kanatlı Pervane  

● Üretim maliyeti diğer türlere göre daha düşüktür. 

● Normalde alüminyum alaşımdan yapılmıştır. 

● İyi bir yüksek hız performansı verir. 

● İvme diğer türlerden daha iyidir. 

● Düşük hızda kullanma çok verimli değildir  

 

4 Kanatlı Pervane  

● İmalat maliyeti 3 kanatlı pervanelere göre daha yüksektir. 

● 4 kanatlı pervaneler normalde paslanmaz çelik alaşımlardan yapılır. 

● Daha iyi güç ve dayanıklılığa sahiptir 

● Düşük hızda iyi bir kullanım ve performans sağlar. 

● Dalgalı denizlerde daha iyi tutma gücüne sahiptir. 

 

5 Kanatlı Pervane  

● Üretim maliyeti hepsinden daha yüksektir. 

● Diğer tüm türlere göre titreşim minimum düzeydedir. 

● 5 kanatlı pervaneler dalgalı denizlerde daha iyi tutma gücüne sahiptir. 
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Elde ettiğimiz bu sonuçlar doğrultusunda pervanemizde 4’lü kanat sistemini kullanmaya 

karar verdik. Çünkü bizim aracımızda asıl önemli olan özellik yarışmadaki görevleri tam 

anlamıyla yerine getirebilmesi için düşük hızda iyi bir performans sağlamasıydı. Bu nedenle 

pervanelerimizi 4’lü kanat sistemiyle yazıcımızda bastık.  

 

Pervane Eğimleri  

Eğim açısı ne kadar fazlaysa, vida bir dönüşte o kadar fazla mesafe kat eder, yani adım o 

kadar fazla olur. Pervanenin kökü pervanenin ucundan farklı bir eğime sahip olacaktır. Eğer 

pervanenin bütün eğimleri birbirinden farklı ise o zaman pervanenin eğimi kaçtır sorusuna 

cevap olarak da her bir bölümün eğim ortalamasını almaktır. 

 

 

Pervane bıçaklarının eğimine göre sınıflandırılması  

 

1. Sabit Eğimli Pervane 

 

Sabit hatveli pervane deki kanatlar, göbeğe kalıcı olarak tutturulur. Sabit hatveli tip                         

Pervaneler dökümdür ve kanatların konumu ve dolayısıyla hatve pozisyonu kalıcı olarak 

sabittir ve çalışma sırasında değiştirilemez. Kurulum ve işletme maliyetleri kontrollü hatveli 

pervane(CPP)tipine göre daha düşüktür. 

                       
2. Kontrol Edilebilir Eğimli Pervane 

 

Kontrollü Pitch tipi pervanede mekanik ve hidrolik düzenleme ile kanadı düşey ekseni 

etrafında döndürerek hatveyi değiştirmek mümkündür. Manevra kabiliyeti artar ve motor 

verimi de artar. 
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Takım olarak daha henüz kontrol edilebilir eğimli pervaneyi üretebilecek kadar donanıma 

sahip olmadığımızdan ötürü aracımızda sabit eğimli pervane kullanacağız. 

 
 

Edindiğimiz tüm bilgiler sonucunda pervanemizin nihai tasarımını yukarıdaki resimde 

görüldüğü gibi tasarladık ve bu şekilde basmaya karar verdik. 

 

Kumanda Kolu  

Teknofest tarafından verilen manuel görevlerin yerine getirilebilmesi için aracımızı uzaktan 

kontrol edebileceğimiz bir kumanda kolu alınması veya yapılması gerekiyordu ancak satın 

alınırsa eğer hem bütçede bize dezavantaj sağlayacaktı hem de takımımızın ilkelerinden birisi 

olan özgünlük ve yerli üretim amacına aykırı düşeceğinden kumanda kolumuzu kendimiz 

nasıl üretebileceğimizi araştırmaya başladık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda kumanda 

kolu üzerindeki otonom ve manuel görevlerde kullanılacak çok fonksiyonlu tuşlar ve 

joysticklerin üretimini kendimiz sağlayamayacağımızı anladık ancak kumandanın ana 

tasarımını kendi yaptığımız 3D yazıcıda basmaya karar verdik. Tasarımlarımıza başlamadan 
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önce birçok örneği inceledik ve özelliklerine baktık edindiğimiz bu bilgileri de göz önünde 

bulundurarak kendi tasarımımızı oluşturduk. Çizimde de görüldüğü gibi kumanda kolumuzu 

şanlı Türk bayrağımız üzerindeki hilalden esinlenerek oluşturduk. Bu sayede milli 

duygularımızı barındıran yerli ve özgün bir kumanda kolu tasarlanmış olundu. 

 

 

 
 

 

                   

Shield Kartı 

 

 

Kartlar hakkında araştırma yaparken Arduino Nano’nun daha pratik bir şekilde kullanılmasını 

sağlayan, çok çeşitli bir geliştirme kartı haline getiren shield kartını bulduk ve shield kartı 

üzerine araştırmalarımızı yoğunlaştırdık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda shield kartının 

kablo karışıklığını engellemek için kullanıldığını öğrendik ve devremizde oluşabilecek bu 

tarz problemleri önlemek için kullanmaya karar verdik. Bu sayede devreleri birbirine kablo 

aracılığı ile bağlamak yerine shield kartını kullanmanın bize avantaj sağlayacağı kanısına 

vardık. 

 

 

 

Tutucu Kol 

 

 

Öncelikle tutucu kol ve pnömatik silindir hakkında araştırmalar yapmaya başladık. Bu 

araştırmalar sonucunda pnömatik silindirin basınçlı hava enerjisinin kontrolünü sağlayarak 

doğrusal itme veya çekme hareketine dönüştürmeye yarayan eleman olduğunu öğrendik ve 

pnömatik silindiri satın almaya karar verdik. Ancak Tutucu kolun üretimi kolay olduğu ve 

elimizde yeterli imkânlar bulunduğu için tutucu kolu kendimiz üreteceğiz. 
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Şırınga  

Aracımıza eklediğimiz yeni bir özellik olan şırınga ülkemizin Marmara sularındaki en büyük 

problemlerden birisi olan deniz salyası çalışmalarında görev alabilmesi için eklenmiştir. 

Eklediğimiz şırınga tutucu kolun hareketini sağlayan pnömatik silindirin arka kısmına monte 

edilecektir. Bu sayede her ne kadar tutucu kolla zıt yönlü bir hareket gerçekleştirilecek olsa 

da numune alma çalışmalarında pnömatik silindirin hareketini uzaktan kontrol edip şırıngaya 

uygulanan iç basınç sayesinde askeri ve denizcilik alanın yanı sıra sağlık alanında da 

çalışmalar yürütülebilecektir. 

 

4.2.2.Malzemeler 

MALZEME KULLANIM YERİ ADET 

Su Geçirmez Motor Elektronik Sistem 6 

Elektronik Hız Kontrolcüsü Elektronik Sistem 6 

Arduino Nano Elektronik Sistem 2 

Röle Elektronik Sistem 2 

CANBUS Elektronik Sistem 2 
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Regülatör Elektronik Sistem 2 

Analog Video Dönüştürücü Elektronik Sistem 1 

Servo Motor Elektronik Sistem 2 

BME 280 Elektronik Sistem 1 

AltIMU-10 Elektronik Sistem 1 

220V 30Amper(Güç Kaynağı) Elektronik Sistem 1 

Elektro Manyetik Çekici Elektronik Sistem 1 

Pnömatik Silindir Elektronik Sistem 1 

Şasi Mekanik Sistem 1 

Su Geçirmez Tüp Mekanik Sistem 1 

PETG Filament Mekanik Sistem 1 

O-RİNG Mekanik Sistem 2 

Marin Kablo Mekanik Sistem 60 
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Aracımızın genel kontrol kartı olarak çeşitlerine göre hem daha kullanışlı hem de boyutunun 

uygun olması nedeniyle Arduino Nano’yu tercih ettik. Diğer iletişim kartlarına göre daha 

güvenli ve sorunsuz bir şekilde iletişimi sağlaması ve kablolarda oluşabilecek karışıklığı en 

alt seviyeye indirmesi sebebiyle  iletişim kartı olarak Can-Bus’ı kullanmaya karar verdik. 

Pervanelerde kullandığımız motorda fırçasız dc motoru tercih ettik bunun sebebi ise fırçalı dc 

motora göre daha hızlı, daha sessiz çalışması, uzun ömürlü olması, bakımlarının kolay olması 

ve korozyona uğramamasıdır. Servo motorun iki çeşidi bulunmaktadır Ac ve DC servo motor 

Ac servo motor fırçasız dc servo motor ise fırçalı olarak bilinmektedir. Bizim kullanacağımız 

Ac servo fırçasız motordur. Kameradan alacağımız görüntüyü istediğimiz açıdan elde 

edebilmek için servo motor kullanacağız. Aracın hız kontrolünü sağlamak için 

ESC(Electronic Speed Controller) kullanacağız. Röleyi devremizde Elektromanyetik tutucu 

ve pnömatik silindirin kontrolünde kullanacağız. Voltaj kontrolünü sağlayabilmek için 

regülatör kullanacağız. Kameradaki görüntüyü bilgisayara aktarmak için analog video 

dönüştürücü kullanacağız. Sıcaklık, basınç ve nem değerlerini ölçebilmek için BME280 

sensörünü kullanacağız. AltIMU-10 V5 gyro, pusula, ivme ve yükseklik sensörüdür. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

 

Su altı aracımızın en önemli parçası olan motor kullanımı için 2 farklı seçeneğimiz vardı. 

Bunlardan birincisi bütün aracın kontrolünü tek bir motorla sağlamaktı. İkinci planımız ise 

aracı tek bir pervaneyle değil 6 tane itici ile yönetmek ve yönlendirmekti. Ancak yaptığımız 

araştırmalar sonucunda 6’lı motor sistemini kullanmanın bize daha fazla avantajının olacağını 

düşündük. Yarışma esnasında iticilerimizden herhangi birinde arıza oluşması durumunda bile 

pervanelerin araca yerleştirilme konumundan ötürü hızında bile bir yavaşlama olmadan 

çalışmalarına devam edebilecekken, tek bir motor kullansaydık herhangi bir arıza esnasında 

aracımız işlevlerini yerine getiremeyip gerekli kontrollerinin yapılması için kumanda 

merkezine götürülmesi gerekecekti. Bu durum bize puanlamada ve zamanı yetiştirmede 

dezavantaj sağlayacaktı. Takım olarak böyle bir risk almayı şuan için uygun 

görmediğimizden ötürü 6’lı motor sistemini kullanma kararı aldık.  
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pervane nozulu                                                       pervane aparatı 

 

Pervanelerimizi yukarıdaki ölçülere göre tasarımdaki üyelerimizce fusion360 da tasarladık.  

 

Pervane tasarımımızda dikkat ettiğimiz iki unsur vardı. Bunlar dc motoru sudan korumak ve 

su altı aracımızın manevra, hız kabiliyetini en iyi şekilde sağlamaktı. Öncelikle satın 

alacağımız dc motorun ölçülerini baz alarak motor tutucu tasarladık. Motor tutucumuzun 

tasarımını bitirdikten sonra pervane tasarımına geçtik. Pervane tasarımında en önemli unsur 

pervane şekliydi. Bizde araştırmalarımızın sonucunda en iyi performansı sağlayacak olan 

tasarımın konvansiyonel pervane modeli olduğunu düşündük. Yarışmadaki görevlerin tam 

anlamıyla yerine getirilebilmesi için düşük hızda iyi performans sağlayabilecek kabiliyete 

sahip olan olan 4’lü kanat sistemini kullandık. Nozul tasarımını ise dc motorun uzunluğunu 

ve genişliğini göz önünde bulundurularak geliştirdik. Motor tutucuyu ve nozulu birbirine 

bağlanması için de pervane aparatı tasarladık. Pervane tasarımına öncelikle motor tutucu 

çizimi ile başladık. Motor tutucunun ölçüleri dc motoru içine alacak biçimde iç çapı 

28.40mm dış çapı ise 33 mm olacak şekilde tasarlandı. Motor tutucusunu çizdikten sonra 

pervane çizimine geçtik. Pervanenin giriş kenarı için çapı 76 yüksekliği 40 bölüm konumu 

inside olan coil çizildi. Pervanenin çıkış kenarı çiziminide çapı 33 yüksekliği 30 olan 2. coil 

çizilerek sweep yapıldı. Kanat ucu ince olduğu için thicken komutu kullanılarak simetrik 

1mm ölçüleri ile çizildi. Kanadın konvansiyonel bir şekilde olması için kanat uçlarına 25 mm 

lik fillet komutu ile pervaneyi oluşturduk. 

 

 

 

Tüpümüzü başlangıçta krom çelikten üretmeyi planlamıştık ancak yaptığımız deneme 

sürüşlerinde çelik sürekli olarak su ile temasta olacağı için paslanma yapabileceğini 

düşündük. Bu nedenle tüpümüzü PVC borudan yapmaya karar verdik. Ancak sonrasında 

PVC boru ince bir dış yüzey tabakasına sahip olduğu için su altı basıncına dayanamayıp su 

sızdırabileceği için tüpümüzü kuyu sondaj borusundan yapmayı kararlaştırdık. Üretim 

aşamasına öncelikle borumuzun ebatlarını belirleyerek başladık. 14 mm kalınlığında 114 mm 

iç çapında 300 mm uzunluğunda kuyu sondaj borusu satın aldık. Bu satın aldığımız kısım 

tüpümüzün dış muhafaza kısmını oluşturacaktı. İç kısım için dış muhafazanın içine tam 
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oturabilecek ve diş açtıracak kalınlıkta olacak bir sondaj borusu daha aldık. Almış olduğumuz 

boruları şekil 2.3 de de görüldüğü gibi tornacıda diş ve yuva açtırarak birbirlerine geçecek 

şekilde dizayn ettik. (İç muhafaza kısmı ortası delik bir cıvata dış muhafaza kısmı ise uzun iki 

adet somun şeklinde düşünülebilir.) Dış muhafaza tüpünü sökülüp takılabilmesi için iki ayrı 

kısımdan oluşturduk. Sızdırma problemi yaşamamak amaçlı ortalarında iki adet o-ring 

kullandık. Böylece artık tüpümüz hem daha sağlam hale geldi hem de yarışma esnasında 

herhangi bir problemle karşılaştığımızda içerisini rahatlıkla açıp gerekli işlemleri yapabilecek 

olanağa sahip olundu. 

 

                  
                           

 

SHIELD KARTI 

 

Arduino ile sensörler arasında iletişimi sağlayacak olan bağlantıların kablo karmaşasına 

sebebiyet vermemesi ve kablolardan dolayı oluşabilecek iletişim aksaklıklarını gidermek 

amacı ile bu bağlantıları sağlayacak kartlar tasarlanacaktır.  

Yapım aşamaları: 

-Yapacak olduğumuz devre Proteus programı üzerinden simülasyon olarak tasarlanacağı için; 

Proteus programına Arduino ve sensör kartlarının kütüphaneleri indirilecektir., 

-Devre Proteus üzerinde kurulup simüle edilecektir. (Bu sayede KTR raporu sonrası devre 

yapılırken oluşabilecek hataların, zaman ve para kaybının önüne geçilecektir.) 

- Simüle üzerindeki hatalar giderildikten sonra Proteusun Ares ara yüzünde baskı devresi 

tasarlanıp yollar yeniden dizayn edilip baskı devre şeması oluşturulacaktır. 

-Devre oluşturulurken Arduino’nun doğrudan devre üzerinde monte edilip çalışabilecek 

şekilde dizayn edilecek olup devrenin kaplayacağı yer bakımından ergonomik hale 

getirilecektir.  

-Oluşturulan baskı devre transfer kâğıdına lazer yazıcı ile aktarılacaktır. 
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-Transfer kağıdından ütüleme metodu ile bakır plaket üzerine aktarılacaktır.( Devreleri plaket 

üzerine aktaran firmalar Makedonya ve Çin firmaları olduğu için yerli imkanlarla yapma 

adına bu metod kullanılacaktır.) 

-Transfer işlemi sonrası bakır plaket perhidrol tuz ruhu karışımı içerisinde bekletilerek baskı 

kartı oluşturulacak. 

-Kart üzerinde devre elemanları ve soketlerin gireceği bacak delikleri açılacak. 

- Oluşturulan shield üzerinde; Arduino ve sensörler soketler üzerine yerleştirilip kablolar 

ilgili yerlere lehimlenecek. 

-Devre test edilecek 

-Shield altı ve kablo çıkışları yalıtılacak. 

 
 

Kumanda Kolu  

Üretim aşamasında en dikkat ettiğimiz özellik düşme, çarpma gibi durumlarda kol 

içerisindeki elektronik kartların herhangi bir hasar almasını engelleyebilmek amacıyla 

dayanıklı bir maddeden basılmasıydı. Bizde aracımızın pervanelerini de basarken 

kullandığımız malzemeden yani PETG den basmaya karar verdik. 

 

 

 

 

Tutucu Kol  

Verilen çeşitli görevlerde kullanacağımız pnömatik silindir ile çalışan bir sistemdir. Tutucu 

kolu kendi yaptığımız 3d yazıcımızda basacağız. 

  -İlk olarak tutucu kolun tasarlamaya başladık. 

  -Çizdiğimiz tasarımı Repetier Host programına aktaracağız 

  -Son olarak 3d yazıcıda basacağız. 

 

 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 
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En=36.1457cm 

Boy=49.7567cm 

Yükseklik=36.1853cm 

 

 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

Aracımızın sistem tasarımında da görüldüğü gibi Güç kaynağı, JoyStick, Genel kumanda 

merkezi ve Su altı aracı bölümlerinden oluşmaktadır. Sistemimizin temel malzemelerini 

belirledikten sonra Teknofest genel komite merkezi tarafından verilen görevleri en iyi şekilde 

gerçekleştirebilmek amacıyla görev odaklı malzemeleri araştırdık. Bu araştırmalarımız 

sonucunda yarışmadaki ilk görevimiz olan kapıdan geçme görevi için aracımıza bir kamera 

ekleyip bu kamera sayesinde su altından anlık görüntü alıp takım üyelerimizce hazırlanan 

görüntü işleme kodlarıyla işleyeceğiz. Böylece aracımızın kapı içerisinden geçerken 

konumunu kumanda merkezi ile ayarlayabileceğiz. 
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4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

Kritik tasarım raporuna başlarken göz önünde bulundurduğumuz noktalardan birisi de 

bütçede tasarruf etmekti. Bu nedenle kartlarımızı kendimizin nasıl üretebileceğini detaylıca 

araştırdık. Bu araştırmalarımız sonucunda Arduino ile yöneteceğimiz BME280 sıcaklık 

basınç nem sensörü, AltIMU-10 V5 gyro, pusula, ivme, yükseklik sensörü ve SI7021 nem 

sıcaklık ölçer sensörünün arasındaki bağlantıyı sağlayacak shield kartlarını kendi atölyemizde 

üretme kararı aldık ayrıca kartları üretebilmek için Proteus programından yararlanacağız. 

 

 

 

ARDUİNO NANO’NUN ÖZELLİKLERİ 

●  Mikrodenetleyici : Arduino Nano V3 te ATmega328 (önceki 

versiyonlarda ATmega168) 

●  Çalışma gerilimi : +5 V DC 

●  Tavsiye edilen besleme gerilimi : 7 - 12 V DC 

●  Besleme gerilimi limitleri : 6 - 20 V 

● Dijital giriş / çıkış pinleri : 14 tane (6 tanesi PWM çıkışını 

destekler) 

● Analog giriş pinleri : 8 tane 

●  Giriş / çıkış pini başına düşen DC akım : 40 mA 

● Flash hafıza : ATmega328 için 32 KB, ATmega168 için 16 KB 

(2 KB bootloader için kullanılır) 

● SRAM : ATmega328 için 2 KB, ATmega168 için 1 K 

● EEPROM : ATmega328 için 1 KB, ATmega168 için 512 byte 

● Saat frekansı : 16 MHz 

●  Boyutları : 18 mm x 45 mm 

● Ağırlık : 5 g 

 

 

Arduino Nano bir bilgisayar ile başka bir Arduino ile ya da diğer mikro denetleyiciler ile 

haberleşme için çeşitli imkanlar sunan bir mikro denetleyici kartıdır. Maliyetinin düşük 

olması, giriş-çıkış 

sayısının yeterli olması ve boyutunun küçük olması gibi bazı özelliklerinden dolayı Arduino 

Nano’yu tercih ettik. 
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    DC MOTOR ÖZELLİKLERİ 

 

 

● DC motorlar, yüksek kalkış torkuna ve aynı zamanda hız regülasyon 

kapasitesine sahiptir. 

● Yüksek işletme torklu nesnelerin konumlandırılması için uygundur. 

● Şönt motorlarda hız ayarı yapar. 

● DC motorlar yüksek kalkış torkuna sahiptir ve bu sebeple ağır yüklerle 

de kalkış yapabilirler. 

● Şönt motorlarda tork armatür gerilimi ile aynı orantıdadır. 

● Seri motorlarda ise tork armatür akımının karesiyle orantılıdır. 

● DC motorun hızı, uyarma akımı ve armatür gerilimi değiştirilerek 

ayarlanabilir. 

● DC motorun dönme yönü de değiştirilebilir. Bunun için armatür ve uyarma 

uçlarının değiştirilmesi yeterlidir. 

 

 

 DC motor, düz akım elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinedir. Fırçalı ve 

fırçasız olmak üzere ikiye ayrılır. Fırçalı motor daha çabuk korozyona uğradığı için fırçasız 

motoru tercih ettik. Aracın pervanelerinde kullanacağız. 

 

 

 

 

 

 

SERVO MOTOR ÖZELLİKLERİ 

 

●  Diğer motor türlerine göre daha hassastır. 

●  Açısal dönme yöntemi (yani encoder) ile çalışmaktadır. 

● Bir sürücü ile kontrol edilirler. 

● Endüstride çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

● Mikro Bilgisayarlar tarafından kolayca kontrol edilebilirler. 

● Dönme esnasında oluşan hata sadece adım hatasıdır. 

● Hızı programlama yoluyla ayarlanabilir. 

Servo, mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme 

kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik sistemi olarak tanımlanır. Yani hareket kontrolü 

yapılan bir düzenektir. Kamera görüntülerini istediğimiz açıda elde edebilmek için kamera 

düzeneğinde servo motordan yararlanacağız. 
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CAN BUS’IN ÖZELLİKLERİ 

 

 

● CAN V2.0B standardını 1 Mb/sn hıza kadar destekler 

● Endüstriyel tip 9-pin sub-D konnektör 

● OBD-II ve CAN pin dizilimi seçilebilir 

● Chip select pini değiştirme olanağı 

● Mikro SD kart için değiştirilebilir chip select pin olanağı 

● Değiştirilebilir INT pini 

● CAN_H ve CAN_L bağlantıları için vidalı          klemens 

bağlantıları  

● Arduino UNO uyumlu pin header'ları 

● 2 adet Grove konektörü (UART ve I2C) 

● 10 MHz hız destekli SPI arayüzü 

● Standart (11-bit) ve genişletilmiş (29-bit) data ve remote frame desteği 

● Öncelikli mesaj kaydetme özellikli ikili alıcı tamponu (buffer) 

 

 

Can-Bus araç üzerinde mevcut olan binlerce veriyi aktarabilecek bir teknolojiye sahiptir. 

Genel olarak güvenliğin ön planda olduğu anlık uygulamalarda kullanılır. Açılımı “Controller 

Area Network Bus” olan yani “Kontrol Alan Ağı Veri Yolu”dur. Can-Bus tüp ve kumanda 

arasındaki iletişimi sağlayan ve kablo sayısını olabildiğince azaltan bir haberleşme 

protokolüdür. Bu yüzden araçta iletişimi sağlamak için kullanacağız. 

 

 

 

ESC ÖZELLİKLERİ 

 

 

● Emniyet kurma özelliği: Bataryayı bağladıktan sonra 

gaz kolu hangi konumda olursa olsun, motor hareket etmez. 

● Gaz kalibrasyon özelliği: Gaz aralığı farklı vericiler ile 

uyumlu olacak şekilde kalibre edilebilir. 

● Kullanıcı programlayabilir. 

● Birden fazla programı destekler 

● Lipo ve NiMH bataryaları ile uyumludur. 

● Zamanlama, farklı fırçasız motorlar için uygun şekilde 

değiştirilebilir. 

● Tam koruma: Alçak gerilim kesme koruması, aşırı 

ısınma koruması, gaz sinyal kaybı koruması. 
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 ESC, Electronic Speed Control (Elektronik Hız Kontrol) kelimelerinin kısaltmasıdır. 

Kumandadan gelen gaz ve fren tepkilerini motora ileterek aracı hareket ettirir ya da durdurur. 

Gaza ve ya frene bastığımız zaman motora gidecek olan enerjinin doğru orantılı olarak 

yansıtılması sağlar. ESC sayesinde araç, gaza veya frene basış şeklimize göre az veya çok 

tepki vererek hızlanma, yavaşlama, durma ve geri gitme işlevlerini yerine getirebilir. 

Motorların hız kontrolünü sağlamak için kullanacağız. 

 

 

RÖLE ÖZELLİKLERİ 

 

 

Özellikleri  

 30VDC veya 220VAC gerilimde 10A"e kadar akımı 

anahtarlayabilmektedir. 

 5V ile 1'li röle kontrol kartının kontakları kontrol edilebilir. 

 Gövde yapısı kimyasal ortamlara veya yüksek sıcaklığa 

dayanabilecek şekildedir. 

 Üzerinde 3 bağlantı terminali mevcuttur: 

 COM(Ortak uç), 

 kablo karmaşası ve lehimleme ihtiyacı olmadan rahat çalışma 

olanağı sağlar. 

 Ürün NC (Normalde Kapalı), 

 NO (Normalde Açık). Bu terminaller tetikleme durumunda kısa devre veya açık 

devre olması istenilen durumlarda kullanılabilmesi için dışarı alınmıştır. 

 Arduino kartlarla, ve üzerinde PIC, ARM, MSP430 MCU bulunan diğer kartlarla 

kolayca kullanılabilir. 

 Çeşitli hobi, endüstriyel ve robotik projelerde sıklıkla kullanılır. 

 Röle için kontrol ledleri bulunmaktadır. İletme ve kesim durumlarının bilgisini 

üzerindeki bir ledleri yakarak gösterir. 

 Bu ürünle tek bir lambayı, tek bir motoru veya yüksek voltaj ve akım gerektiren 

uygulamalarınızı yapabilirsiniz. 

 Kolay kullanımlı pratik bir üründür. 

 

Röle, düşük akımlar kullanarak yüksek akım çeken cihazları anahtarlama görevinde 

kullanılan devre elemanıdır. Yüksek akımlı devrelerin kontrolü çok önemli 

olduğundan birçok alanda kullanılırlar. Röleyi devremizde Elektromanyetik tutucu ve 

pnömatik silindirin kontrolünde kullanacağız. 
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BME280 ÖZELLİKLERİ 

● Besleme Gerilimi: 1.8-3.6V 

● Akım Tüketimi: 1 Hz'de 1.8 μA nem ve sıcaklık 

● 2.8 μA 1 Hz basınç ve sıcaklık  

● 3.6 μA 1 Hz nem, sıcaklık ve basınç 

● Uyku modunda 0.1 μA 

● Arayüz: I2C (3.4 MHz'e kadar), SPI(10 MHz'e kadar) 

 

BME280, Bosch’un yeni nesil sensörüdür, 0,25 m lik düşük rakım 

ölçüm hassasiyetine ve aynı hızla döndürme süresine sahiptir BMP085 / 

BMP180 / BMP183 sensörlerinin yükseltilmiş versiyonudur. Aracın 

sıcaklık, basınç ve nem değerlerini ölçmek için kullanacağımız sensördür. 

 

LM2596 VOLTAJ REGÜLATÖRÜ ÖZELLİKLERİ 

 

● Modül Özelliği: Yalıtımsız buck 

● Düzeltme Modu: Senkronize olmayan düzeltme 

● Boyutu: 43 x 20 x 12 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) 

● Yük Regülasyonu: % 0,5 

● Tip: LM2596 Ayarlanabilir Güç Kaynağı Modülü 

● Çalışma Sıcaklığı: -40 degrees +85 degrees 

● Giriş Voltajı: DC 4 V- 35 V 

● Çıkış Voltajı: DC 1.23 V- 30 V 

● Voltaj Regülasyonu: % 2,5 

● Çıkış Akımı:  3 A (Maksimum) 

● Dönüşüm Verimliliği: % 92 (En Yüksek) 

● Anahtarlama Frekansı: 150 Khz 

 

 

 

Arduino kartlar ile ve çeşitli projelerde de voltaj beslemesini düşürmek ya da sabit bir 

değerde tutmak için kullanılabilir. Devremizde voltaj kontrolünü sağlamak için kullanacağız. 

 

 

 

ALTIMU-10 V5 ÖZELLİKLERİ  

 

● Boyutları: 25x 13 x 3 mm 
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● Ağırlık: 0,8 g 

● Giriş Voltajı: 2.5V-5.5V 

● Besleme Akımı: 5mA 

● Data Çıkışı : I²C 

● Gyro: Eksen başına 16 Bit çözünürlük 

● İvme Ölçer: Eksen başına 16 Bit çözünürlük 

● Pusula(Manyetometre): Eksen başına 16 Bit çözünürlük 

● Barometre: 24 Bit Basınç Okuma 

●  Hassasiyet Aralığı: 

          -Gyro: ±125, ±245, ±500, ±1000, veya ±2000°/s 

          -İvme Ölçer: ± 2, ± 4, ± 8 veya ± 16 g 

                                          -Pusula(Manyetometre): ±4, ±8, ±12, veya ±16 gauss 

                                          -Barometre: 260-1260 mbar 

 

 

ALTIMU-10 V5 gyro, pusula, ivme, yükseklik sensörüdür. Aracımızda dengeyi, yönü 

kontrol etmek için kullanacağız. 
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Şemada da görüldüğü gibi görüntü işleme ve sürpriz görev esnasında yazılımda değişiklik 

yapabilmek ve aracı kontrol edebilmek için bilgisayar kullanacağız. Kameradaki görüntüyü 

bilgisayara aktarmak için video adc den faydalanacağız. Görüntüsü, maliyeti ve hızı gibi 

nedenlerden dolayı analog kamera tercih ettik ve kamera görüntülerini istediğimiz açıda elde 

edebilmek için kamera düzeneğinde servo motor kullandık. Ayarlanabilir Voltaj Regülatör 

Modülü üzerinde anahtarlamalı gerilim regülatörü olan LM2596 bulunmaktadır. Voltaj 

beslemesini düşürmek ya da sabit bir değerde tutmak için regülatör kullanacağız Üzerinden 

geçen akımı istediğimiz zaman kesebileceğimiz için röle kullandık. Röleyi pnömatik silindir 

ve elektromanyetik itici-çekiciye bağlayarak kontrol ettik. Motorların hız kontrolünü ve 

dinamik frenlemeyi sağlayabilmek için ESC ( Electronic Speed Controller )  kullandık ve her 

bir DC motora ESC bağladık. DC motor pervanelerde kullanacağımız motordur ve çeşitlerine 

göre ikiye ayrılır bunlar; fırçalı DC motor ve fırçasız DC motordur. Bakımının kolay olması 

ve fırçalı DC motora göre daha az korozyona uğraması gibi nedenlerden dolayı fırçasız DC 

motor tercih ettik. Aracın ve kumandanın genel kontrolünü sağlayabilmek için boyutunun ve 

maliyetinin de daha uygun olması nedeniyle Arduino Nano kullanmaya karar verdik. 

Arduinolar arası iletişimi sağlamak için bütçesinin uygun olması ve yapısının diğer 

haberleşme protokollerine göre daha basit olması nedeniyle Can-Bus kullanmanın daha doğru 

olacağına karar verdik. Sıcaklık, basınç ve nem değerlerini ölçmek için BME280 sensörünü 

kullandık. İvme, açısal hız ve sıcaklık okuma için ise AltIMU-10 V5 kullanacağız. Ayrıca 

herhangi bir acil durum karşısında aracı durdurmak için kumanda üzerinde acil durum butonu 

olacak. 

 

 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci 

 

Algoritmamızı tasarlarken ön tasarım raporundaki şemayı baz alarak geliştirmeye çalıştık. 

Daha önce oluşturulan algoritma şeması aracımızın görevleri gerçekleştirebilmesi için gerekli 

en ideal haliyle oluşturulmuştu bu nedenle yarışma sırasında aracımıza verilen görevlerde 

herhangi bir değişikliğe gidilmediği için algoritmamızda da büyük bir değişiklik olmamıştır. 

Aracın görev zamanı geldiğinde hangi görevin yapılacağı ara yüzden araca belirtilir eğer ki 

görev otonomsa sadece o görevin kodları araca aktarılır bu sayede aracın sisteminde hem 

daha sade bir anlayış hem de herhangi bir arıza anında daha hızlı müdahale edilebilecektir. 

Ama eğer ki görev otonom değilse araca otonom görev kodları aktarılmayacak ve aracın 

kontrolü otomatik olarak kumanda koluna verilecektir. Bu ara yüz tasarımımız sayesinde 

araçta hata oranını düşürmeyi amaçlıyoruz. Algoritmamızı sürekli kendini kontrol eden bir 

sistem olarak tasarladık. Ara yüze gelen verilerden(nem, sıcaklık vb) hata payı çıkarsa sürekli 

kendini tekrar eden sistem algoritmamız sayesinde hatanın nerede ve neden kaynaklandığını 

bulup bu hatanın bilgilerini ara yüze gönderecektir ve bu sayede hata düzeltilip, aracımız 

başarılı bir şekilde çalışmasına devam edecektir. 
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4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımız bilgisayara bağlı şekilde kullanılacaktır. Araca yazılacak olan yazılım Python 

programlama dili ile yapılacaktır. Aracın elektronik kısmında Arduino Nano kartı ve C++ 

yazılım dili kullanılacaktır. Arduino Nano kartını ve C++ dilini kullanmamızın nedeni 

kodlanmasının ve montajının kolay olmasıdır. Aracın kontrolünü ise kullanımı kolay 

olduğuna inandığımız ön tasarım raporunda belirtilen kendi tasarımımız olan kumanda 

kolunu kullanacağız. Kumanda kolunda 3 adet Joystick kullanılacaktır: 

1.Joystick ile aracın ileri, geri, sağ, sol manevra kabiliyetlerini, 

2.Joystick ile yukarı aşağı manevra kabiliyetlerini, 
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3.Joystick ile kameraya daha fazla görüş açısı kazandırmak için bağladığımız servo motorun 

manevra kabiliyetini icra edecektir. 

Aracın görüntü işlemesinde Python programlama dilinin OpenCV  kütüphanesi 

kullanılacaktır. Aracın anlık olarak kamera görüntüsünü aktaracak ve aracın kontrolünde 

kolaylık sağlayacak ara yüz için C# programlama dili kullanılacaktır. 

 

 

 

4.4.Dış Ara yüzler 

Ara yüz: Kameradan gelen görüntüyü doğrudan bilgisayara ileten ve görüntü işlemeden 

geçirdikten sonra otonom modda istenilen görevleri yerine getirmesini sağlayan bir 

yazılımdır. Araç su içerisindeyken düzlem, ivme ölçümü, pusula, derinlik, dalış süresi, hız, 

voltaj, kamera açısı, sıcaklık gibi verileri bilgisayar ekranına iletir. 

Biz yazılıma yeni başlamış öğrencilerden oluşan bir takım olduğumuz için kendi ara 

yüzümüzü oluşturmamız zaman isteyen bir süreç ancak yeterli süreye sahip olmadığımızdan 

dolayı aracın sürüşü için en uygun kontrol istasyonuna sahip QGroundControl ara yüzünü 

kullanacağız. QGroundControl ara yüzü araçla ilgili ayarlamaları anında değiştirebilme 

(motorların dönüş yönleri, aracın kalibrasyonu vb.)sağlıyor. 

 
QGroundControl: QGroundControl, PX4 veya ArduPilot motorlu araçlar için tam uçuş 
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kontrolü ve araç kurulumu sağlar. Sürüş sırasında her türlü özelliği ile yardım sağlar ve GPS 

ile kamera görüntüsünü kullanıcıya sunar. 

 

İvme Ölçer  

 

Aracın ivmesini ölçer ve aracın hızını ölçebiliriz. Aracın maksimum hızlarını 

ve belirli bir zamanda ne kadar yol aldığımızı öğrenebiliriz.  

 

 

 

Yönelme Göstergesi(Pusula) 

 

 

Pusulayı kullanarak ise aracı görmesek bile aracın hangi yönde gittiğini 

anlayıp ona göre yönlendirebiliriz. 

 

 

 

Ayarlar 

 

Araçta herhangi bir hata anında hatanın nereden 

kaynaklandığını, nasıl giderileceği ve ne yapması 

gerektiğini araca aktarmak için bu paneli kullanacağız. 

 

 

5.GÜVENLİK 

 

Gerek takım üyeleri için gerek araç için güvenlik önlemleri aldık. Önlemlerimizden 

bahsedersek: 

● Bir üyeye herhangi bir zarar gelmemesi için kesici delici aletleri ortada bırakmamaya 

dikkat ettik. 

● Devre çalışması sonucu olası bir yanma durumunda hemen müdahale edebilmek için 

atölyemizde yangın tüpü bulunmaktadır. 
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● Gerekli çalışmalarımızda eldiven 

gözlük gibi araçlar kullanılmıştır. 

                       

● Sürüş esnasında havuz kenarında 

görevli kişiler dışında kimse 

durmamıştır. 

● Pandemi döneminde olduğumuz 

için çalışmalarımız sırasında maske 

ve mesafeye dikkat edilmiştir. 

 

● Ön tasarım raporumuzda da yer 

verdiğimiz güvenlik tablosunu 

çalışma yaptığımız atölyeye astık 

ve herkes çalışmaya başlamadan 

üstüne düşen önlemleri alıp gerekli                 

kısmı işaretledi. 

 

         

● Aracı sürüş esnasında 

herhangi bir sorun 

çıkmaması için parçaların 

bakımları düzenli olarak 

yapılmış ve kontrol 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.TEST 

Tasarlanan ve üretilen sistemlerin güvenli ve fonksiyonel çalışmasını öğrenebilmek için test 

aşaması çok önemli bir yere sahip çünkü çalışması çok iyi olan bir sistemin bile pratik testte 

hata oranı vardır. Bu yüzden test aşamasında takım olarak her parçayı belirli testlere tabi 

tutacağız. 

 

Motor Testi: 
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Motor koruması için piyasada hazır olarak kullanılan bir motoru ödünç alınarak izolasyon 

sistemleri incelenecek. Ve bu sayede kendi motorumuzu nasıl daha iyi izolasyon 

yapabileceğimizi öğrenmiş olacağız. 

 

Sızdırmaz Tüp Testi: 

Aracı çalıştırmadan ve sürmeden önce su sızıntısı var mı diye 1 saat boyunca su altında 

bekletilecek. 1 saatin sonunda eğer su sızıntısı olursa tüpün içerisinde bir miktar su oluşur ve 

malzemelerde buharlar görülürdü. Eğer ki buna benzer sorunlar yaşanırsa risk tablosunda 

belirtilen yöntemler uygulanacak. 

 

Kamera Görüntü Testi: 

Kamerayı bilgisayara bağlayarak görüntüde LAG (görüntünün geç iletilmesi),görüntüde ışık 

kırılması, kameraya zarar gelmesi gibi sorunlar var mı diye kontrol edilecek. Eğer ki böyle 

bir sorun olursa risk tablosunda belirtilen yöntem uygulanacak. 

 

Aracın Basınca Dayanıklılık Testi: 

Aracın tüm parçaları birleştirilmeden önce şasinin uygulamalı olarak basınca dayanıklılığının 

test edilmesi gerekmektedir. Şasinin içerisine şasiyi 3m’lik derinliğe batıracak kadar, dengeli 

ağırlık konulacak ve 1 saat boyunca bekletilecek. Eğer ki aracın şasisinde oluşan herhangi bir 

çatlak ya da kırık yoksa şasi testi geçmiştir. 

 

 

7.TECRÜBE 

 

Takımımız insansız su altı sistemleri alanında ilk kez yarışmaya katılmış olmasına rağmen 

birçok tecrübe edinmiştir. Pandemi dolayısıyla takımımız bir araya gelmekte zorlanmış ve 

ilerleme sürecinde de sorun yaşamıştır ama bu zorlukların üstesinden gelerek başarılı 

sonuçlar elde etmiştir. 

Tecrübelerimizden bahsedecek olursak: 

1.Bir takımda nasıl görev dağılımı yapılır onu öğrendik ve takım çalışması sayesinde 

sorumluluk bilincimizde gelişti. 

2.Bütçe, yerlilik ve özgünlük için tasarladığımız bazı parçaları okulumuzda bulunan 3D 

yazıcı aracılığıyla basmamız gerekti bu sayede 3D yazıcının nasıl kullanılacağını öğrendik. 

3.Elektronik alanda kendimizi geliştirebilmek için uzunca bir süre Arduino da kodlama ve 

devre oluşturma eğitimleri aldık. Örneğin gece lambası, nem ölçer, basınç ölçer gibi devreler 

üzerinde çalışmalar yaptık. 

4.Yazılım bölümü içinse birçok kodlama dili öğrendik. Başta Python dili olmak üzere C++ ve 

C# dillerinde de kendimizi geliştirdik. 

5.Tasarım için Fusion 360 programını kullanmayı öğrenip fazlaca tasarım yaptık. 

6. Raporlarda herkes kendi alanını yazdığı için bütün takım üyeleri akademik dilde nasıl 

rapor yazılacağını deneyimlemiş oldu. 
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7.Üreteceğimiz büyük parçalara(tüp) okulumuzun imkânı yetmediği için sanayiden yardım 

aldık böylelikle birçok yer gezilmiş ve başka imkânlarla nasıl parça üretileceği öğrenilmiştir. 

8.Ön tasarım raporunda oluşturduğumuz güvenlik tablosunu çalışma yaptığımız atölyemize 

astık. Çalışmaya başlamadan önce herkes listeyi kontrol edip üzerine düşen görevi yerine 

getirdi. Bu sayede hem gerekli güvenlik önlemlerini almış olduk hem de düzenli bir şekilde 

çalışmalarımızı sürdürdük. 

 

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI, 

ZAMAN 
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Zaman Çizelgesi  

 

BÜTÇE  

 

ÜRÜNLER ADET FİYAT 

    SERVO MOTOR 2 59,5 TL 

        DC MOTOR   6 1300,86 TL 

                ESC 6  500 TL 

  ARDUİNO NANO 2 64,22 TL 

            CANBUS 2 145 TL 

               RÖLE 2 26,80 TL 

           BME280 1 186,45 TL 

        10 NTSC USB 1 170,38 TL 
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            LM2596 2 36,25 TL 

 220V 30Amper(Güç 

Kaynağı) 

1 250 TL 

       AltIMU-10 V5             1 226,43 TL 

   PNÖMATİK SİLİNDİR 1 500 TL 

ELEKTRO MANYETİK 

ÇEKİCİ 

1 500 TL 

     MARİN KABLO 60 323TL 

                    SARF MALZEMELER       1.000 TL 

TOPLAM:5.288,54 TL 

Bütçe Listesi 

 

 

 

 

RİSK PLANLAMASI 

 

SORUN 
OLASILIK,ETKİ,DERECE 

PUANLARI ÇÖZÜM 

Aracın su 
sızdırması 

Olasılık: 2 Etki:5 
Derece:10 

Bu sorunla karşılaşmamak için yarışma 
öncesinde çokça test yapılacakatır ama böyle bir 
durum olursa aracın nerden su sızdırdığını tespit 
edip sorunu gidermeye çalışırız. 

Aracın kodarında 
hata olması 

Olasılık: 3 Etki: 3 
Derece: 9 

Öncelikle aracın kodlarını gözden geçirip hatayı 
bulur ve düzeltmeye çalışırız. 
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Kartlar 
arasındaki 
bağlantının 
kopması 

Olasılık: 3 Etki: 5 
Derece: 15 

Kartlar arasında böyle bir sorun yaşamamk için 
birbirine kabloyla bağlamak yerine sheild kartı 
kullanacağız.Buna rağmen sorun oluşursa tüpü 
açıp bağlantıları kontrol ederiz. 

Sensörlerin 
bozulması 

Olasılık: 3 Etki: 3 
Derece: 9 

Bu sorunu yaşamamak için sensörleri 
yerleştirmeden önce kontrol ederiz fakat olası 
durumlar için yanımızda yedek parça 
bulundururuz. 

Aracın herhangi 
bir parçasının 
zarar görmesi 

Olasılık: 3 Etki: 4 
Olasılık: 12 

Bu gibi sorunlar için yanımızda yedek parça 
bulundururuz. 

Motorlara zarar 
gelmesi 

Olasılık: 3 Etki: 5 
Derece: 15 

Yanımızda yedek motor bulundururuz.Yedek 
parçayı kullanamazsak motoru tamir etmeye 
çalışırız. 

Kameraya zarar 
gelmesi 

Olasılık: 2 Etki: 3 
Derece: 6 

İlk olarak kameranın içini açıp sorunun bulmaya 
çalışırız eğerki düzeltilemeyecekse yeni parça 
kullanırız. 

Devrelerde 
sorun oluşması  

Olasılık: 3 Etki: 4 
Derece: 12 

Böyle bir ihtimalde ise tasarladığımız kumanda 
üzerinde bulunan acil durum butonuna basarız. 

Risk Tablosu  
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9.ÖZGÜNLÜK 

Aracımızın hareket kabiliyetinin kolay olabilmesi için Marlin balığından esinlendik. 

Marlin balıkları her eksende stabil ve dengeli hareket edebilen canlılardır. Bizde aracımızın 

her eksende stabil ve dengeli bir şekilde hareket edebilmesi için 6 motorlu sistem kullandık. 

Bu 6 motoru ağırlık merkezine uygun şekilde şasiye monte ettik ve aracın her eksende daha 

hızlı bir şekilde hareket edebilmesini sağladık. İticilerimizi ise çapraz bir konum alacak 

şekilde yerleştirdik araç çoğu eksende hareket edebilecektir. 

Aracın elektronik parçalarının bulunduğu sızdırmaz tüpü bütçemize katkıda 

bulunması ve özgünlükte de puan kazandırması için kendimiz tasarladık. Tüpümüzü 

yapacağımız madde ise hem darbelere karşı dayanıklı olmalı hem de su geçirmez olmalıydı 

bu yüzden ilk olarak PVC borudan yapmayı düşündük ama PVC boru su altındaki basınca 

dayanıksız olduğu için bizde tüpü kuyu sondaj borusundan yapmayı düşündük. Sızdırmaz 

tüpümüzü istediğimiz ölçülere uygun olabilmesi için Nevşehir sanayisinde torna makinası 

işlemesi ile istediğimiz sızdırmaz tüpü elde ettik. Meydana gelebilecek sorunları gidermek ve 

ani müdahaleler yapabilmek için bize açılıp kapanabilir bir kapak gerekiyor. Bunu kendi 

üretimimiz olan kuyu sondaj borusunun üzerine conta ekleyerek açılır kapanır bir tüp elde 

ettik böylelikle yarışma esnasında herhangi bir sorun çıkacak olursa kolaylıkla  

halledebileceğiz. 

              Kumanda kolumuzu da yine uzun uğraşlarımız ve araştırmalarımız sonucunda 

tamamıyla bize özgü daha önce yapılmamış olan hilal şeklinde tasarladık. Bu tasarım 

sayesinde ulu bayrağımızın içinde duran şerefli hilal şeklini de projemizin en önemli 

parçalarından birisinde yer vererek vatan sevgimizi de aktarmış olduk.  

              Tutucu kolun hareketini sağlayan pnömatik silindirin arkasına montaj ettiğimiz 

şırınga sayesinde su altı aracımız askeri alanda çalışma yapabildiği gibi şu an ülkemizde 

Marmara sularında görülen deniz salyası için yapılan numune alma çalışmaları gibi sağlık ve 

denizcilik alanındaki faaliyetlerde de çalışabilecektir. 

 

 

 

10.YERLİLİK 

Bizim her zaman amacımız yerli ve milli imkânlara sahip olan malzemeleri kullanmaktır. 

Aracımızda özgünlük gibi yerlilik de ön plandaydı. Araçta var olan elektronik kartları Konya 

sanayisinde yerli ve milli imkânlarla elektronik kart üreten yerlerden alacağız. Zaten belirtmiş 

olduğumuz gibi shield kartını da kendimiz üreteceğiz. Araçta kullanılacak olan 

pervanelerimizi tasarım üyelerimiz milimetrik hesaplar yaparak ölçülü olarak çizmiştir. 

Piyasada bulunan robotik kollardan farklı, kapanabilir ve daha işlevsel, görevlere uygun bir 

robotik kol tasarlamak istedik. Aracın sızdırmaz tüpünü kendimiz tasarlamak istediğimiz için 

kuyu sondaj borusundan torna makinesi işlemesi ile istediğimiz ölçülere ve özelliklere uygun 

olarak oluşturduk. Ve bunun gibi çoğu araç parçasını kendi üretimimiz 3D yazıcımız ile 

ürettik. 
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Pervane Tasarımımız: 

 
 

 

 

 

 

Üreteceğimiz Tutucu Kol: 

Var olan görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için mecburen kendi tutucu kol 

tasarımımızı oluşturmamız gerekmektedir. Takım olarak pnömatik silindiri satın alıp diğer 

kısımları kendimiz üretmeye karar verdik. Tasarımın daha avantajlı olması için araştırmalar 

yaptık ve tutucu kolumuza tutuş yeteneğinin artması için kavisli bir tutucu tasarladık.  
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Sızdırmaz Tüpümüz:

 

 
 

Herhangi bir arıza durumunda erken ve hızlı müdahale yapabilmek için sızdırmaz tüpü 

dönerek açılıp kapanan bir sistem olarak tasarladık. 

 

Kendi Yaptığımız 3D Yazıcımız: 
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Kumanda Kolu: 

 
Yerliliğin sağlanması için kumanda kolumuzu kendi 3D yazıcımızda basacağız. 
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