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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Bu projede mayınlı arazilerin güvenli bir şekilde taranması amacıyla mayın tespit ve imha 

görevlerini gerçekleştiren otonom ve insansız bir hava aracı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Robotun alt kısmında bulunan motor sayesinde oluşturulan hava akımı, yere temas etmesini 

aynı zamanda mayınların aktif hale gelmesini engellemektedir. Önerilen araç, yer ile kendisi 

arasında oluşturduğu etki tepki kuvveti ile birlikte sürtünmeyi en aza indirerek zeminde 

süzülme işlemini gerçekleştirir. Engebeli arazilerde bulunan mayınlar, tasarlanan robot 

tarafından otonom bir şekilde algılanacak ve çevresindeki motorlar sayesinde mayının tesir 

alanın dışındaki bir irtifaya yükselerek güvenli şekilde imha edilecektir.   

Robotun kenarlarındaki dengeyi sağlayan motorlar ve kızılötesi sensörler bulunmaktadır. 

Bu sensörlerden alınan geri bildirimler sayesinde herhangi bir uçurum, eğim ya da engel 

karşısında robotun dengesi sağlanmakta ve robotun hareketini engelleyecek durumdan 

kurtulması sağlanmaktadır. 

Mayınların tespiti için metal sensörü kullanılmaktadır. Metal sensöründen 

mikrodenetleyiciye gelen veriler değerlendirilerek mayınlar tespit edilmektedir. Mayınların 

yerleri belirlendikten sonra robot, belirli bir yüksekliğe çıkarak üzerinde bulunan fırlatma 

mekanizmasını aktif duruma getirerek imha işlemini başlatmaktadır. Bu sayede mayın imhası 

sırasında robota verilebilecek olan zarar en aza indirilmiştir.  

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Uluslararası Kara Mayınlarını Temizleme Kampanyası’nın yaptığı açıklamalara göre 2017 

yılında mayın sebebiyle hayatını kaybeden ve sakat kalan kişi sayısı 7193’e yükselmiştir [1]. 

Mayınların yapısına bakıldığı zaman sadece insanlara bir zararı olduğunu düşünmek yanlıştır. 

Örneğin, büyük ve verimli bir arazide az miktarda mayın olsa bile insanlar bu riski alamayarak 

arazide bulunan toprağı bakımsız bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Bunun sonucunda ise 

toprağın kuruması ve verimsizleşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda mayınların canlılara 

olduğu kadar doğaya da olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. 

Robotun yapımında yararlanılan ve önde gelen fikirlerden biri de günümüzde mayın bulmak 

amacıyla tasarlanan ve “mayın bulan drone” adıyla geçen robotlardır [2], [3]. Bu robotların 

eksik yönlerine bakıldığında ise ani ve şiddetli bir rüzgâr karşısında dengeyi kurma ihtimali ve 

dengeyi kurmak için harcadığı enerji de oldukça artmaktadır. Mayınların en ufak temasla 

aktifleşmesi göz önüne alındığı zaman üretilen mayın tarama robotları sürtünmeyi azaltmaması 

sebebiyle yetersiz kalmaktadır. Bu durumun yanında tam otonom şekilde hareket edememeleri 

tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Dar ve ulaşılması zor alanlara yerleştirilen mayınların 

imhası sırasında kullanılan robotlar bu alanlara girememeleri nedeniyle işlemi 

zorlaştırmaktadırlar. 

Mayın tarama robotlarında mayının yapısı gereği metal sensörleri kullanılmaktadır. 

Günümüzde kullanılan metal sensörleri algılanan her metal için sisteme uyarı göndermektedir. 

Bu durumda gerçekleştirilen tarama zorlaşmakta ve zaman almaktadır. Çözüm olarak algılanan 

her metal için uyarı göndermeyen bir yazılıma ihtiyaç duyulmaktadır. 
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3. Çözüm 

Birleşmiş Milletler Mayın Temizleme Programı Şefi Paul Heslob’a göre mayınların 

yerlerinin tespit edilip çıkarılmasında dikkatli olunmasının gerektiğinden dolayı metal 

detektörünün bu iş için çok yavaş kaldığından bahsetmektedir [4]. Problem göz önüne alındığı 

zaman sistemin otonom olması tarama işleminin hem daha güvenli hem de daha hızlı 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. Projede gerçekleştirilmesi istenen robot otonom bir şekilde 

zemin üstünde süzülerek mayın tarama işlemini gerçekleştirmektedir. Mayınların yerlerini 

tespit edip daha sonra imha işlemini gerçekleştiren, insansız bir hava aracı yapılması 

planlanmaktadır. 

Robota dışarıdan etki edebilecek çevresel koşullar sebebiyle robotun dengesini kaybedip 

düşmesi ve mayını imha edip zarar görmesi olasıdır. Bu nedenle robota ek olarak motorlar 

yerleştirilmiştir. Geliştirilmekte olan robot, mantığı gereği yere yüzeysel gitmesi ve denge 

motorlarına herhangi bir durum karşısında gerekli gücü uygulaması sonucunda risk faktörü en 

aza indirilir. 

Günümüzde aktif olarak kullanılan çoğu sistem metal sensörü üzerine kurulu olup gelen 

sinyalin değişmesine dayanarak bulunan bölgede mayın taraması yapılmaktadır [5]. Bu durum 

tarama işlemini oldukça zor ve zaman olarak da uzun tutmaktadır. Bunun için metal 

sensöründen gelen verilerin belirli bir değer aralığında olması, her metali algılaması sonucu 

durum değerlendirmesi yapması içerisine yüklenen yazılım ile engellenmiştir. 

Mayınların en ufak bir temasla aktifleştiği göz önüne alındığı zaman gerçekleştirilen 

mayın tarama işlemlerinde can ve mal kaybının kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bu sorun 

göz önüne alındığı zaman zemin ile teması sıfıra indiren bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

mayın tarama robotu yerdeki sürtünmeyi azaltması sonucunda zemine temas etmeden tarama 

işlemini gerçekleştirmektedir. Bu sayede mayınlar aktif olmadan yerleri tespit edilmektedir. 

Büyük ve ağır araçların giremediği yerlerde bulunan mayınların tespit ve imhası büyük bir 

tehlike arz etmektedir. Bunun için yer ile arasındaki sürtünmeyi azaltan ve yüksek manevra 

özelliğine sahip olan bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla projede insansız hava aracı 

olan yer ile arasında belirli bir mesafe oluşturarak sürtünme kuvvetini en aza indiren bir 

hovercraft modeli kullanılmıştır. Çözüm olarak üretilen prototipler sırasıyla Şekil1’deki gibidir. 

 

              

 

 

 

 

Projede kullanılan yazılımın çözüm algoritması Şekil2’de gösterildiği gibi 

gerçekleştirilmektedir. 

Şekil1: Üretilen Prototipler 
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                              Şekil2: Mayın Sensörlü Hovercraft Yazılım Algoritması  

4. Yöntem 

4.1 Metal Sensörü 

Projenin yapılışında öncelikle veri toplama bölümü oldukça önemlidir. Veri toplayan yapı 

ise metal sensörü olarak bilinmektedir. Veri alma sistemi robotun üstünde bulunan metal 

sensörünün bobinleri sayesinde manyetik alan oluşturulup toprağın altında olan metalleri 

algılaması şeklindedir. K157UD2 ve NE555 entegreleri ile bu manyetik alandan gelen veriler 

okunabilmektedir. Bu okunan veri de mikrodenetleyiciye gidip yorumlandıktan sonra atış 

mekanizması sistemine gönderilmektedir. 

Metal sensörünün devre şeması Şekil3’te görülmektedir. Bu sensörün içerisinde manyetik 

bobin bulunmaktadır. Bobinin temel amacı bulunduğu ortamda bir manyetik alan oluşturmaktır. 

Ayrıca sensörün içerisinde sesli uyarı için bir adet hoparlör bulunmaktadır. Bu değerler sayısal 

olarak 0 ile 1023 değerleri arasını göstermektedir. Örneğin küçük boyutta çivi gibi metal 

malzemeler ya da metal atıklar 0-600 değer aralığını göstermektedir. Bu sayede mayınlar gibi 



 

6 
 

büyük patlayıcılar 600-1023 arası bir değer göstermektedir. Bunun sonucunda sensör, 

mayınları diğer küçük metallerden ayırmaktadır. 

          

                                Şekil3: Metal Sensörü Devre Şeması 

Metal sensörüne ait deneylerde göze çarpan bir diğer durum ise bobin telinin yapısıdır. 

Burada telin konumu ve sarım şekli önemlidir. Sahip olunan manyetik alanı büyütmek ve daha 

iyi algılamak için bobin telin sarım sayısı sık ve daha fazla yapılmalıdır [6]. Bu amaçla 

manyetik bobine en uygun yer olarak yan taraflarına dört adet bobin yeri eklenerek motorların 

etrafına sarılması uygun görülmüştür. 

Projenin ikinci prototipinde kullanılan metal sensöründe entegre olarak yalnızca NE555 

entegresi kullanılmıştır. Yapılan test ve deneyler sonucunda yeterli derinlikte ölçüm 

yapılamamış olunup istenilen hassaslık ölçütüne de ulaşılamamıştır. Güncel prototipte ise 

NE555 entegresinin yanında ek olarak bir de K157UD2 entegresi kullanılarak 150 cm derinliğe 

kadar tarama yapılabilen bir metal sensörü üretilmiştir. Alınan veriler Şekil4’teki grafikte 

gösterilmektedir. 

         

 

Şekil4: Metal Sensörü Veri Grafiği 
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4.2 Otonom Sistem 

Robotun çevresinde otonom sürüş özelliği için iki tanesi alt ve üstte olmak üzere toplam 

sekiz adet kızıl ötesi sensör (VL53L0X) kullanılmaktadır. Bu sensörler arazide robotun 

karşısına çıkan yükselti, eğim, uçurum ve diğer tüm engelleri algılamaktadır. Algılanan veriler 

mikrodenetleyicide yorumlanarak tarama işleminin kesintisiz tamamlanmasını sağlamaktadır. 

Projenin yazılımda Arduino IDE yazılım programı kullanılmaktadır. Programlama kartı 

olarak Arduino Mega seçilmiştir. Bu seçim yapılırken dijital ve analog pin sayıları dikkate 

alınmıştır. 

Robotun etrafında yerden yükselmesi için dört adet drone motorları bulunmaktadır. 

Motorların dengeli kontrolü ve havada asılı kalma hareketi için robotta KK2 (ekranlı uçuş 

kontrol kartı) kullanılması uygun görülmüştür. Robotta kullanılan 6 motor, ESC’ler (motor 

sürücü) yardımıyla KK2’ye bağlanıp motorların ihtiyaç duyduğu enerjiyi Arduino Mega’dan 

sağlamaktadır. Yapılan bağlantılar Şekil5’te ayrıntılı olarak gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Mayın tarama robotu Şekil6’da gösterildiği gibi bir harita algoritması ile tarama işlemini 

gerçekleştirmektedir. Belirlenen yol üzerinde bir mayının tespit edilmesinin ardından metal 

sensöründen gelen veri arduino’ya iletilir. Gelen verinin yorumlanması ile birlikte drone 

motorları harekete geçerek robot hesaplanan yüksekliğe ulaşmaktadır ve fırlatma mekanizması 

aktif duruma gelmektedir.  

Şekil5: Anakart Tasarımı 

Şekil6: Harita Algoritması 
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Şekil7’deki fırlatma mekanizmasının aktif duruma gelmesi ile birlikte iki adet DC 

motorları, zıt yönde dönmeye başlayarak hazneden yuvaya düşen boya toplarının yere dik 

olarak fırlatılmasını sağlamaktadır. Zemine yeterli momentumla temas eden boya topları 

mayının imha işlemini gerçekleştirmektedir. Sonrasında güvenli bölgeye iniş yapan robot 

tarama işlemini sürdürmektedir. Çalışma prensibi bu şekilde olan mayın tarama robotu 4S lipo 

pil ile enerji verilerek yaklaşık 1 saat boyunca çalışabilmektedir [7]. 

                      

                                         Şekil7: Fırlatma Mekanizması 

4.3 Özgün Tasarım 

Tasarlanan robot iki bölümden oluşmaktadır. Mayın tarama robotunun üst gövdesi drone 

model olarak bilinirken alt gövdesi ise hovercraft modeli olarak tanımlanmaktadır. 

Hovercraft’ların temel prensiplerine göre iki ya da tek motorlu olmaları tercih edilmektedir [8]. 

Bu robotta iki motor tercih edilmesinin sebebi robotun belirlenen ağırlık değerinin üzerine 

çıkmasıdır. Bu sayede gücü ikiye bölerek sürtünmeye ayrılan kuvveti azaltıp alt yüzeyin mayın 

ile temas riskini azaltmaktadır. 

 

 

 

 

 

             Şekil8: Sürtünmeyi Azaltan ve Esnek Plastik Yapının Şişmesini Sağlayan Yapı. 

Alt tarafta bulunan esnek plastik yapıyı şişirmek için 1400 kv'luk motor ve 3 palli geniş 

pervane kullanılmaktadır. Geniş palli pervane kullanılmasının sebebi yukarıdan gelen havayı 

esnek plastik yapının her tarafına eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktır [9], [10]. Bu görevi 

yapan bölüm Şekil8’de gösterilmektedir. Tasarlanan robota itiş kuvveti vererek ilerlemesini 
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sağlayan arka bölüm Şekil9’de gösterilmektedir. Aynı zamanda servo motor ile bağlı olup 

direkt motoru döndürerek robota yön verilmesini de sağlamaktadır.                         

Şekil9: Robotun arka motorunun olduğu bölüm     Şekil10: Robotun etrafında 4 adet bulunan  

Robotun etrafında bulunan dört adet drone motorları için koruma bölümü tasarlanmıştır. 

(Şekil10) Bu sayede güvenliğin arttırılması ile pervanelerin olası nesneler ile teması 

engellenmektedir. Bu koruma bölümleri mayın imha işlemi için özel olarak tasarlanmıştır. 

Şekil9’da görüldüğü gibi etrafı boşluklu üretilen bu parçaların etrafına sarım sayısı sık ve fazla 

olan bobinler sarılmaktadır. Bunun sonucunda hem alandan tasarruf sağlarken hem de dört 

bölgede kullanıldığı için robotun mayını algılama olasılığı arttırılmaktadır.                        

Robotun alt gövdesinde yer alan üst bölgeden gelen havanın yere temasını sağlayarak yer 

ile robot arasında etki-tepki kuvvetinin oluşmasını sağlayan boşluklu, aynı zamanda esnek 

plastik yapının da ana gövdeye sıkıştırılarak tutturulduğu bölüm (iskelet yapı) Şekil11’de 

gösterilmektedir. Bu yapının boşluklu tasarlanmasının sebebi gelen havanın bir kısmı ile esnek 

yapıyı şişirirken kalan kısmıyla da zeminle olan etki-tepki kuvvetini oluşturmaktadır. 

Hazırlanan iskelet yapısının kolon eklenerek çizilmesi dayanıklılığı arttırmasının yanı sıra 

esnek plastik yapının da genişlemesine olanak sağlamaktadır. 

           

                                    Şekil11: Alt Gövde İskelet Yapısı  

4.4 Test ve Deney Aşaması 

Yapılan test ve deneyler üniversitemizin içerisinde bulunan atölyelerde gerçekleştirilmiş 

olup güncel olarak çalışmalara devam edilmektedir. Cam fanus içerisinde oluşturulan kum 

havuzuna gizlenmiş ağır metaller ile test işlemi gerçekleştirilmiştir. 170 cm derinliğe sahip 

kanat yapısı 
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havuzda robotun yerden yükselmesi için gerekli olan motor pwm değerleri, dengeli kalkış ve 

mayın tarama işlemi test edilmiştir. 

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Robotun yapım aşamasında mayınların her türlü zorlu arazide bulunabileceği göz önüne 

alınmıştır. Bu amaçla robot hem hovercraft hem de bir drone görevi görecek şekilde 

tasarlanmıştır. Bu mayın tarama robotu, hovercraft mantığıyla yerdeki sürtünmeyi azaltması 

sonucunda zemine temas etmeden tarama işlemini gerçekleştirmektedir. Bu sayede mayınlar, 

aktif olmadan yerleri tespit edilmektedir. Sonuç olarak robot süzülme özelliği ile hava aracı 

tespit sistemlerinden ayrılmaktadır. Günümüzde mayın bulmak adına kullanılan drone’lar 

olumsuz hava şartlarında dengelerini tekrar kazanabilmek adına fazlasıyla enerji 

harcamaktadırlar. Sarf edilen enerji göz önüne alındığında oluşabilecek olumsuz hava 

koşullarına uygun olarak robotun kenarlarına ek motorlar yerleştirilmiştir. Mayın bulan 

drone’ların ve karadan robot ile yapılan taramalarda genel olarak bir diğer eksikliği ise olumsuz 

hava şartlarında mayın tarama işlemini aksatması göze çarpmaktadır. Mayın Sensörlü 

Hovercraft ise motor koruma bölümleri ve dayanıklı bir yapıya sahip olmasıyla birlikte mayın 

taramak için uygun zamanı beklememektedir [11]. 

Mayın taramak adına tasarlanan sistemler metal sensörü üzerine kurulmuştur. Herhangi 

bir metalle karşılaşıldığı zaman kontrol kartına sinyal gönderilmektedir. Her sinyal değişiminde 

imha işlemine geçen robotlar, tarama işlemini zorlaştırmaktadır. Ancak tasarlanan robotta 

belirli değer aralıklarında bulunan sinyaller incelenerek imha işlemine geçilmektedir. Bu 

durum, işlemi kolaylaştırmasının yanında zamandan da tasarruf edilmesini sağlamaktadır. 

Mayın tarama robotuna itiş kuvveti sağlayarak ilerlemesini sağlayan yapıda, robota yön 

vermek amacıyla 2. prototipte görüldüğü gibi servo motorun bağlı olduğu paneller takılmıştır. 

Ancak robotun belirlenen güzergahta keskin dönüşler yapamadığı tespit edilmiştir. Ardından 

üretilen 3. prototipte Şekil12’de görüldüğü üzere servo motorun direkt olarak arka motor 

bölümünü döndürmesi ile istenilen sonuçlara ulaşılmıştır. 

      

                                                        

    

 

 

Şekil12: Robota Yön Veren Mekanizması 

6. Uygulanabilirlik 

Mayının evrensel bir problem olduğu göz önüne alındığında projenin ulusal ve uluslararası 

pazarlarda bulunması olasıdır. Proje hizmet ettiği amaç doğrultusunda yerli ve milli olması 

sebebiyle yeterli destek ve yardımla hayata geçirilmeye uygundur.  
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

KULLANILACAK MALZEMELER [12] ADET BİRİM 

FİYATI(TL) 

FİYAT(TL) 

Arduino Mega 1 396TL 396TL 

Emax r2205 2300kv 4 207TL 828TL 

Emax mt2204 2300kv 2 170TL 340TL 

Rs775 Dc Motor 12v 15000rpm 2 165,79TL 331,58 

14.8V 1500mAh 200C Lipo Batarya 4S JetFire Pil 1 929,25TL 929,25TL 

7.4V 450mAh 40C Lipo Batarya 2S JetFire Pil 1 157,50 TL 157,50 TL 

K157UD2 Entegre 1 80TL 80TL 

MG996R Servo Motor 1 89,08TL 89,08TL 

SkyWalker ESC 30A Brushless Fırçasız Motor Hız 

Kontrol Sürücüsü 

6 280,33TL 1681,98TL 

DR-025 KK2 Ekranlı Uçuş Kontrol Kartı 1 500TL 500TL 

WS16 VL53L0X sensör 940nm Lazer Kızılötesi 

Mesafe Modülü  

8 57,42TL 459,36TL 

ESUN PLA+ Filament 2 238,55TL 477,1TL 

Elektronik Kompanentler - 200TL 200TL 

4045 2 Palli Pervane  6 21,27TL 127,62TL 

**Karbon fiber Kompozit Gövde (Maddi destek 

alındığında veya sponsor anlaşmaları sağlandığında 

üretim aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir.)  

- - **30.000TL 

TOPLAM - - 6608,58TL 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projenin yapılmasındaki amaç insanların ve diğer canlıların arazide gömülü olarak 

bulunan mayınlar tarafından hayatlarını kaybetmelerini önlemektir. Proje, sınır hatlarında ve 

mayın riski bulunan arazilerde yaşayan canlıların, can ve mal güvenliğinin tehdit altında 

olduğu, insanların güvenliğini sağlamak amacıyla çalışan görevlilerin hayatlarının tehlikede 

olduğu tespit edildiği için gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.  

9. Riskler 

İP NO  EN ÖNEMLİ RİSKLER RİSK YÖNETİMİ (B Planı) 

1 Robotta bulunan esnek 

plastik yapının yırtılması ya 

da patlaması durumunda 

robot yere temas edebilir ve 

mayınları aktif etme riski 

bulunmaktadır. 

Yere temas edip mayınları aktif etmemek için robot 

zemine oturmadan uzaklık sensörleri devreye 

girerek drone motorlarını çalıştırmaktadırlar. Bu 

sayede robot başlangıç konumuna hava yoluyla 

gelerek güvenli bir şekilde iniş yapar. 

2 Robot havada asılı 

konumdayken ani bir rüzgâr 

ile ters dönme sonucunda 

motorların ve pervanelerin 

kırılma riski vardır. 

Robotta bulunan ekranlı uçuş kontrol kartının 

içerisinde gyro (denge sensörü) sensörü 

bulunmaktadır. Bu sayede robot ters döndüğü anda 

robota giden enerji kesilir ve bu sayede motorlar 

zarar görmemiş olur. 

3 Yeri tespit edilen mayınların 

imha sürecinde atış 

mekanizmasının bozulması 

sonucunda mayınlar imha 

edilemeyebilir. 

Mayın tarama işlemi sırasında metal sensörüne bağlı 

olan hoparlör (buzzer) mayını algıladığı anda sesli 

ikaz sistemi vermektedir. Bunun sonucunda atış 

mekanizması bozulsa bile robot mayının yerini 

gösterebilmektedir. 

4 Mayın imha sürecinde 

şiddetli rüzgâr varsa robot, 

istenilen konumdan 

uzaklaşarak nokta atışı 

yapamayabilir. 

Şiddetli rüzgârın olduğu durumda bir adet top yerine 

birden fazla boya topu robottan bırakılırsa mayının 

yeri tespit edilmiş olur. 

5 Atış mekanizmasında 

bulunan boya topları mayını 

imha sürecinde aşağıya 

doğru bırakıldıktan sonra 

yeterli basıncı oluşturamayıp 

mayını patlatamama riski 

bulunmaktadır. 

Toplar yeterli basınç oluşturamayıp mayını 

patlatamasalar da iç kısımları boya dolu olduğu için 

mayınlı bölgeye işaret bırakmış olurlar. Böylece 

mayınların yerlerinin otonom olarak tespit edilmesi 

ve işaretlenmesi sağlanır. 
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11. Ekler     

Robotun üzerinde bulunan fırlatma mekanizması ile fırlatılan boya toplarının zemine 

çarpmasıyla oluşan kuvvetin hesaplanma denklemi,  

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

11.1 Mekanik Üretim 
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11.2 Ekip Çalışması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Montaj 
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11.3 Prototip Üretimi 

 

 

 

 

 

 

 

11.4 Elektronik Kart Üretimi 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 Elektronik Devre Testi 
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Yapılan Deneme ve Test Uçuşları Sonucu Ortaya Çıkan Görüntüler: 

https://youtu.be/IwF0xqkM-9U  
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