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1 RAPOR ÖZETİ 

Aracımızın ana gövdesi 100 mm çapında ve 350 mm uzunluğunda pleksi boru ve 4 adet 

yukarı-aşağı, 4 adet ileri-geri hareket motorlarından oluşmaktadır. Aracımız 

450mm*450mm*250mm ebatlarında bir kutuya sığabilecek ebatlarda planlanmıştır.  

Robotumuzun tepe noktasına yaklaşık 1000 cm3 lük bir hava barı takılacaktır. Bu sayede 

aracımızın yüzerliği artırılmış olunacak ve denge sağlanmış olacaktır. Sualtı aracımızın toplam 

ağırlığı 3,5 – 4 kg geçmeyecek şekilde planlanmıştır.  Aracın ağırlığı 3,0 kg altında kalırsa 

aracın alt noktasına kurşun plakalar montaj edilecektir. Burada robotumuzun su yüzeyinde 

kalmasını hedeflemekteyiz. Yaklaşık 500 cc’lik bir hacmi suya motor gücü ile batırmayı 

planlıyoruz. Bu sayede aracımız sualtındaki cisimleri çok daha kolay taşımayı planlıyoruz. 

Sualtı aracımız, fırçasız motor konumları ve özel tasarım pervaneleri ile çok güçlü, aynı 

zamanda hassas bir şekilde istenen yöne hareket edebilecektir. 

Sualtı aracımızın ağırlık merkezi aracın orta noktasından çok aşağıda olacak şekilde 

aracımızı planladık ve bu yönde aracımızın tepe noktasında hava tüpü alt noktasında ise Li-Po 

bataryalar ile (kurşun) ağırlıklarımız olacaktır. Hiçbir yazılıma gerek kalmadan aracımız suda 

sürekli dengede kalacaktır. İlaveten sualtı görevleri yerine getirirken aracımızın dengesinin 

bozulmaması için gyro sensörden okuduğumuz verileri bizim geliştirdiğimiz PID yazılımı ile 

dengede tutmaya devam edeceğiz. 

Aracımızın enerji ihtiyacı robot içerisindeki Li-Po bataryalardan karşılanacaktır. 

Aracımız manuel görevleri yerine getirirken sadece kontrol masasından Rx-Tx seri protokolden 

haberleşecektir. Aracımızda analog kameralar kullanılacak olup görüntüleri kontrol masasına 

iletmek için kablo haricinde ilave bir donanım ve yazılama gerek duyulmayacaktır.  

Aracımız bu sene yeni eklenen hokey pakı taşıma görevini alt kısmında bulunan 4 adet 

sarhoş tekerlek üzerinde hareket ederek gerçekleştirecektir. Aracımız üzerinde bulunan mesafe 

sensörleri ve IMU sensor kullanarak bizim geliştirdiğimiz sualtı basınç sensörü ile araç 

istediğimiz derinlikte operatörün ilave (sürekli) hareket komutu vermesine gerek kalmadan 

hareket edebilecektir. Bu sayede kullanıcı tek komut ile aracı su dibine batıracak uzaktan 

kumandalı araba kullanır gibi iki boyutlu şekilde aracı kontrol edebilecektir. Pak görevini başarı 

ile yerine getirecektir. 

Aracımız otonom görevi yerine getirirken kontrol masası ile herhangi bir fiziki veya 

yazılım bağlantısı olmadan araç üzerindeki anahtarlarla aktif hale getirilecektir. Araç içerisinde 

otonom görev için mini bilgisayar (Latte Panda) ve USB kamera kullanılacaktır. Otonom 

görevde; derinlik verisini IMU sensör, hareket yönümüz gyro sensörden elde edilen veriler ile 

görüntü işleyerek aracımız hareket edecektir.   



4 



5 

3 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Robotumuzun genel fiziki durumu üzerinde çok fazla değişikliğe gitmiyoruz. Ana gövde 

olarak kullanacağımız 100 mm çapındaki şeffaf mika borunun uzunluğunu 400 mm’den 350 

mm’ye kısaltmaya karar verdik. Ebat puanlamasından tam puan almak amacıyla ana gövde 

boyutunu kısaltmaya karar verdik. 350 mm ana gövdeye ön ve arka kapak ile bağlantı soketleri 

montajlandıktan sonra bile aracımızın en uzun kesiti 500 mm’den daha küçük olacaktır.  

 Ana gövde ön kapak alın ve arka kapak alın yüzeyleri imal edildi. Ön kapak ve arka 

kapak bir tanıdığımızın iş yerinde lazer kesici ile bizim tasarladığımız, istediğimiz ebat ve 

şekilde kesilerek imal edildi. 

Kapaklarda kullanacağımız su geçirmez ve bizim aracımıza uygun contalar için 3 

boyutlu yazıcıdan conta kalıpları çıkarılarak, bu kalıplara RTV2 silikonda contalar döküldü ve 

imal edildi. Gövde içerisinde kurşun plakalar konarak ön ve arka kapaklar kapatıldı. Aracımız 

bu şekilde okulumuzun yangın söndürme su deposunda, 2 metre derinlikte, 24 saatten fazla 

bekletilerek ana gövde sızdırmazlığı test edildi. Testimiz başarıyla sonuçlandı. 

Okulumuzda bulunan mevcut malzemeler ile aracımızın haberleşme ve hareket 

kabiliyetleri test edildi. 30 metre kablo ile uzaktan fırçasız test motorları (okulumuzun eski 

drone’undan söktüğümüz fırçasız motorlar) cv-ccv yönlü hareket ettirilmiştir. 

Kullanmayı planladığımız 820 kV’lık fırçasız motordan okulumuzda eskiden 

kullanılmış çalışan durumdakilerden, bizim tasarladığımız pervane ve motor tutucu parçasını 

fen sınıfında bulunan cam akvaryum içerisinde test ettik.  

Haberleşmeyi robot içerisindeki Arduino ile kontrol masasındaki Arduino arasında 

kuracağımız Rx-Tx seri bağlantısı ile sağlayacağız. En az 25 metre olan robot ve kontrol 

masasın arasındaki kablo mesafesi sorununu ise TTL-RS485 Seri Dönüştürücü Kartı (Max485) 

kullanarak çözüyoruz (robotistan, 2020). Uzun mesafelerde seri haberleşme özellikle Arduino 

Rx-Tx çok mümkün olmuyor. Bu sorunu Max485 kullanarak çözmüş oluyoruz. 

Motor kontrolleri için kendimizin tasarladığı ve geliştirme çalışmalarını tamamladığımız 

yeni sürüm üzerinde çalışmalara devam ettiğimiz Arduinolu kartlar ile sağlayacağız. 

Olası sorun veya sorunlar ortaya çıkarsa, şu an elimizde olan ve geçen sene de kullanmış 

olduğumu robot içerisine yerleştirilen ve kameraların bağlandığı Latte Panda mini bilgisayara 

Cat5 kablo kullanarak uzak masaüstü kontrolü ile görüntüleri kontrol masasından izleyebiliriz. 

Robotumuzun ön ve arka kapaklarının su sızdırmazlığını kendimizin geliştirdiği silikon 

contalar ile sağlamaktayız. Bu silikon conta için şekil 1’de tasarımını gördüğümüz kalıbı şekil 

2’de görüldüğü üzere üç boyutlu yazıcıdan çıkardık.  Kalıbı kullanarak şekil 3’te görülen 

contayı yaptık.  

Şekil 1: Conta kalıbı 

tasarımı 
Şekil 2: Conta kalıbı Şekil 3: Silikon conta 

Robot alt kısmına yerleştireceğimiz elinde çalışma sisteminde değişikliğe gittik. Daha 

önceleri (MEB Robot Yarışması için endüstriyel robotik kol) geliştirdiğimiz Vidalı Metal 

Redüktörlü 6V 150 RPM Mikro DC Motor ile tahrik olan el kullanacaktık.  Bunun yerine su 

geçirmez servo motor ile tahrik olan 2 tane Gripper kullanılacaktır. Bu Gripperlar senkronize 
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çalışarak, sualtı görevindeki her bir cismi taşıma halkasından çift elle tutarak sarsıntısız 

taşınması sağlanacaktır. 

ÖTR BÜTÇE PLANLAMASI 

Sıra Cinsi Miktarı Fiyat Tutar 

1 Latte Panda 4G/64G 1 
2.560,00 

₺ 
2.560,00 ₺ 

2 A4 Tech PK-910H Webcam 1 378,00 ₺ 378,00 ₺ 

3 3s 4200mah 40C Li-Po Batarya 11.1V 2 415,00 ₺ 830,00 ₺ 

4 Analog Kamera (Araç Kamerası) 3 95,00 ₺ 285,00 ₺ 

5 4 in 1 ESC (BLheli_S 30A) 2 539,00 ₺ 1.078,00 ₺ 

6 Emax XA2212 820KV fırçasız motor 8 140,00 ₺ 1.120,00 ₺ 

7 Vidalı Milli Dc Motor (12 mm, 6 Volt) 2 110,00 ₺ 220,00 ₺ 

8 Arduino Mega 1 390,00 ₺ 390,00 ₺ 

9 Arduino Nano 2 219,00 ₺ 438,00 ₺ 

10 Pololu IMU-10 V5 1 165,00 ₺ 165,00 ₺ 

11 MPU 6050 1 21,00 ₺ 21,00 ₺ 

12 Max 485 2 5,00 ₺ 10,00 ₺ 

13 Pleksi Şeffaf Boru (400 mm) 1 175,00 ₺ 175,00 ₺ 

14 9 Pin 16mm Su Geçirmez Konektör 7 29,00 ₺ 203,00 ₺ 

15 Muhtelif Elektronik Komponent 1 300,00 ₺ 300,00 ₺ 

16 Epoksi Reçine (1 kg) 1 160,00 ₺ 160,00 ₺ 

17 RTV 2 kalıp silikonu (1 kg) 1 140,00 ₺ 140,00 ₺ 

18 12 inç Monitör 1 720,00 ₺ 720,00 ₺ 

19 Joystick 1 60,00 ₺ 60,00 ₺ 

TOPLAM 9.253,00 ₺ 

KTR BÜTÇE PLANLAMASI 

Sıra Cinsi Miktarı Fiyat Tutar 

1 Latte Panda 4G/64G (lisanslı) 1 ₺2.974,95 ₺2.974,95 

2 A4 Tech PK-910H Webcam 1 ₺387,00 ₺387,00 

3 3s 4200mah 40C Li-Po Batarya 11.1V 2 ₺458,18 ₺916,36 

4 Analog Kamera (Araç Kamerası) 3 ₺95,00 ₺285,00 

5 4 in 1 ESC (BLheli_S 30A) 2 ₺890,00 ₺1.780,00 

6 Emax XA2212 820KV fırçasız motor 8 ₺116,94 ₺935,52 

7 
PowerHD Ultra Yüksek Güçlü Dijital 

Servo Motor - LF-20MG 
2 ₺218,00 ₺436,00 

8 Arduino Mega 1 ₺420,35 ₺420,35 
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9 Arduino Nano (Klon) 2 ₺55,41 ₺110,82 

10 Pololu IMU-10 V5 1 ₺233,53 ₺233,53 

11 MPU 6050 1 ₺21,00 ₺21,00 

12 Max 485 2 ₺15,98 ₺31,96 

13 
Pleksi Şeffaf Boru 100mm/95mm 

(350mm) 
1 ₺184,90 ₺184,90 

14 9 Pin 16mm Su Geçirmez Konektör 7 ₺39,66 ₺277,62 

15 Muhtelif Elektronik Komponent 1 ₺300,00 ₺300,00 

16 Epoksi Reçine (1 kg) 1 ₺160,00 ₺160,00 

17 RTV 2 kalıp silikonu (1 kg) 1 ₺140,00 ₺140,00 

18 12 inç Monitör 1 ₺749,00 ₺749,00 

19 Joystick 1 ₺60,00 ₺60,00 

20 
VL53L0X Lazer ToF Sensör Modül (I2C, 

PWM, Serial) 
3 ₺86,16 ₺258,48 

TOPLAM ₺10.662,49 

ÖTR ve KTR bütçe planlanması karşılaştırıldığında KTR bütçesinde 1409,49 TL bir artış 

görülmektedir.  
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4 ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

Batarya 

LATTE PANDA  

(MİNİ BİLGİSAYAR) 

Acil 

Stop 

Kontrol Sistemi 

ARDUİNO 

(Kamera) Görüntü 

İşleme  

Analog Kamera 

Sistemi 

Haberleşme 

Sistemi 

Motor Kontrol 

ESC 

SUALTI ARACI 

KONTROL MASASI 

Kontrol Sistemi 

ARDUİNO 

Batarya 
Haberleşme 

Sistemi 

Joystick 

3 ADET 

EKRAN 

Gripper Gripper 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Ana Gövde: Sualtı aracımızın ana gövdesi 350 uzunluğunda 100 mm çapında 

Şeffaf Pleksiglas borudan oluşmaktadır.  Aracımızın neredeyse bütün parçaları biz 

tasarladık. Borunun ağızlarına kendimizin tasarladığı, ön ve arka kapakları 

vidalayabilmek amacıyla gerekli alın sistemi oluşturmak için Şekil 4’te gösterildiği 

kalıplar takılarak içleri Şekil 5’te gösterildiği gibi epoksi ile doldurduk. Bu sayede ön ve 

arka kapakları çok kolay bir şekilde istenilen zaman vidalanıp sökülebilmektedir. 

 

 
Şekil 4 Ön-Arka Kapak Alın Kalıbı 

 
Şekil 5 Ön-Arka Kapak Epoksi Dolu Alın 

Aracımızda ön ve arka kapak alınlarımız hariç hiçbir yüzeyde ve parçada yapıştırıcı, 

epoksi vb. ürün kullanılmamaktadır. Bu sayede aracımızda kullanılan bütün parçalar 

herhangi bir arıza ve kırım-kaza sonucu değiştirilmesi gerekince çok kolay bir şekilde 

değiştirilebilmektedir. 

 

Aracın ön camı, mikadan kestirilerek imal edilmiştir. 8 adet 4 metrik vida ve somun 

ile gövde üzerindeki alına Şekil 6’da gösterildiği şekilde vidalanacaktır. Gövde ile ön cam 

arasına Şekil 7’de de beyaz renk ile gösterilen kendimizin kalıp silikondan imal ettiği 5 

mm kalınlığında conta ile sızdırmazlık sağlanacaktır.  

 

 
Şekil 6 Ön Cam Montajı 

 
Şekil 7 Ön Kapak Conta 

Şekil 8’de kapağın gövdeye vidalanabilmesi için hazırlanmış kapak alını ve Şekil 

9’da kapak alnına vidalanmış kapak gösterilmiştir. 
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Şekil 8 Epoksi ile Yapılmış Kapak Alını 

 

 
Şekil 9 Ön Kapak kapatılmış 

 

Arka kapak aynı ön kapakta da olduğu Şekil 10’da gösterildiği üzere bizim 

geliştirdiğimiz silikon conta kullanılarak kapatılacaktır. Arka kapak alüminyumdan 

imal ettirilecektir. Alüminyum kullanılma amacımız içeride oluşan yüksek ısının arka 

kapak ile dışarı iletimi sağlamasıdır.  Şekil 11’de de gösterildiği üzere arka kapak ile 

gövde arasında bizim kalıp silikondan imal ettiğimiz conta sızdırmazlık için 

kullanılacaktır. 

 

 
Şekil 10 Alüminyum Arka Kapak Montajı 

 
Şekil 11 Arka Kapak Conta 

Yukarıda Şekil 10’da gösterilen alüminyum arka 

kapak üzerindeki 6 adet 20 mm çapındaki deliklere takılacak 

olan Şekil 12’de gösterilen su geçirmez konektörler ile 

gövde içerisi, motorlar ve kontrol masası arası iletişim 

sağlanacaktır. Bu konektörler bizim imal ettiğimiz kalıp 

silikon conta kullanılarak arka kapağa takılacaktır. Bu 

sayede su geçirmezlik daha da kuvvetlenecektir. Ayrıca acil 

durum anahtarı da bu kapak üzerine takılacaktır. 

 

 

 

 

Normalde aracımızda 6 adet bağlantı konektörü olacak, ancak deneme amaçlı 

Şekil 13-14-15’te gösterildiği gibi 3 tane ile ince tüp üzerinde deneme yaptık. Sağlamlık 

ve sızdırmazlık testleri uyguladık. Sonuç başarılıdır. 

 

 

Şekil 12 Su Geçirmez Konektör 



 
 

11 
 

 
Şekil 13 Arka Kapak 

Konnektör Bağlantısı 1 

 
Şekil 14 Arka Kapak 

Konnektör Bağlantısı 2 

 
Şekil 15Arka Kapak 

Konnektör Bağlantısı 3 

 

Hareket Kabiliyeti: Aşağıdaki Şekil 16 ve 17’de de gösterildiği üzere ileri-geri 

hareketi sağlayacak fırçasız motorlarımızı, kendimizin tasarladığı motor tutuculara 

sabitlenerek akabinde gövdeye 4 metrik alyan vidalar ile tutturulacaktır. 

 
Şekil 16 (İleri-Geri Hareket) 

Motor Tutucu 1 

 
Şekil 17(İleri-Geri Hareket) Motor Tutucu 

2 

İleri ve geri hareket için 4 adet motor kullanılacak olup motorlar birbirlerine 90 

derece açı ile konumlandırılırken, her bir motor gövdeye Şekil 18’de gösterildiği üzere 

45 derecelik açı ile konumlandırılacaktır. 

 

 

Şekil 18 İleri Geri Hareket Motorları 

Yukarı aşağı hareket için de 4 adet fırçasız motor kullanılacaktır.  Bu motorların 

takılacağı motor tutucular da diğer mekanik parçalar gibi bizim tasarımımız ve 

üretimimizdir. Yukarı aşağı hareket için Şekil 19’da gösterilen motor tutucu 

kullanılacaktır. 
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Şekil 19 Yukarı Aşağı Hareket Motor Tutucu 

Şekil 20’de gösterildiği üzere yukarı aşağı hareket motorları gövdenin alt 

kısmında dengeyi koruyacak şekilde konumlandırılacaktır.  

  

 
Şekil 20 (Yukarı Aşağı Hareket) Motor Tutucu Montajı 

SolidWorks uygulamasında tasarladığımız pervanelerin açısı ile oynayarak veya 

SolidWorks uygulamasında test ederek uygun şekil ve kanat sayısına karar verilmiştir. 

820 kV değerindeki fırçasız motor kullanmayı planladığımızdan dolayı motorların ve 

ESC’lerin zorlanmaması ve düşük akımda çalışması için mümkün olduğunca az kanat 

ve küçük çapta pervane tercihinde bulunduk.  
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Şekil 21 Pervane CV 

 
Şekil 22 Pervane CCV 

 
Şekil 23 Şekil 15 Pervane CV Eskiz 

 
Şekil 24 Şekil 16 Pervane CCV 

Eskiz 

 

Sualtı Montaj Görevi Mekanik Tasarım: Aracımızın, sualtı montaj görevini 

yerine getirebilmesi için gövdenin hemen altında 2 adet Gripper bulunmaktadır. Bu 

Gripper’ların merkezleri arası mesafe 120 mm olacak şekilde yerleştirilecektir. Bu 

sayede taşıma halkası 2 noktadan tutulacak ve en ez sarsıntı ile daha güvenli şekilde 

taşınabilecektir. 

 

 
Şekil 25 Gripper ve Taşıma Çemberi 
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Şekil 26 Montaj Görevi Genel Görünüm 

 

 
Şekil 27 Montaj Görevi 

Karşıdan Görünüm 

 
Şekil 28 Montaj Görevi Yandan 

Görünüm 

 
Şekil 29 Montaj 

Görevi Üstten 

Görünüm 

 

 

Sualtı Hokey Görevi Mekanik Tasarım: Aracımızın sualtı hokey görevi için 

düşünülen zemin tekerlekleri ve itici yarım çemberler Şekil 30’da gösterildiği üzere 

robotumuzun en alt kısmında yer alacaktır. 
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Şekil 30 Sualtı Hokey Görevi Genel Görünüm 

 

 
Şekil 31 Sualtı Hokey 

Görevi Önden Görünüm 

 
Şekil 32 Sualtı Hokey Görevi 

Yandan Görünüm 
 

Şekil 33 Sualtı Hokey 

Görevi Üstten Görünüm 

 

Denge için Mekanik Tasarım: Ayrıca sualtı aracımızın ağırlık merkezini 

mümkün olduğunca aşağı taşımak ve dengeyi korumak amacıyla Şekil 34’te gösterildiği 

gibi aracımızın tepesine 50 mm çapında 300 mm boyunda bir hava tüpü 

yerleştirilecektir. Araç üzerindeki ağır malzemeler (motor, batarya vb.) robotun alt 

kısımda içi boş hava tüpü ise üst kısımda yerleştirilecektir. Bu sayede ilave bir yazılama 

gerek kalmadan robotumuz su içerisinde sürekli dengede kalacaktır. 

 

Şekil 34 Sualtı Aracı için Denge Tüpü Genel Görünüm 
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Aracımızın tepesinde bulunan hava tüpü içerisine Şekil 35’te gösterildiği üzere 

bizim geliştirdiğimiz enjektör içinde bulunan hava basıncı ölçer mekanizma yerleştirilir. 

Enjektör içerisinde Pololu marka IMU-10 V5 yerleştirilir ve enjektör pistonu silikon ile 

sabitlenir. Enjektörün ağız kısmına 300 mm uzunluğunda serum borusu sabitlenir. 

Serum borusunun içerisine bir miktar sıvı yağ konur. Serum borusu bulunduğu alanda 

1-2 tur spiral hareket yaparak serum borusunun diğer ucu robot dışına çıkartılır.  Serum 

borusunun çıktığı noktada ilave yalıtma maddesi (epoksi, silikon vb.) uygulanarak 

serumun çıkış noktasından içeri su girişine engel olunur. 

 

 

Şekil 35 Basınç Sensörü 

Teknofest 2020 insansız sualtı sistemleri yarışması için hazırladığımız ve en 

özgün tasarım ödülü aldığımız robotumuzun genel görünümü Şekil 36’de gösterilmiştir. 

Bu genel mekanik aksamı koruyarak robotumuzu geliştirme çalışmalarına devam 

ediyoruz.  

 

Şekil 36 Araç Genel Görünüm 

 

 

 

 

4.2.2 Malzemeler  

Planlarımız doğrultusunda sualtı aracımızı en fazla 450*450*250 mm’lik bir 

kutuya sığacak şekilde yapmayı planlıyoruz.  Aracımız için gerekli birçok mekanik 
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parçayı kendimiz tasarlayıp kendimiz ürettiğimi için şimdiden üretime başladık. Gövde 

sızdırmazlık kontrollerine başladık. 

Aracımızın ana gövdesi 100 mm çapında 400 mm uzunluğunda Şekil 37’de 

gösterilen mika borudan oluşacaktır. 

 
Şekil 37 Mika Ana Gövde 

Tüp gövdenin ön ve arka ağzına epoksi reçineden alın hazırlanacaktır. Bu alın için 

kalıp üç boyutlu yazıcıdan çıktı alınarak hazırlanacaktır. Bu bağlamda ana gövdemiz 

mika boru ve epoksi reçineden oluşacaktır. 

Aracımızın arka kapağı alüminyumdan imal edilecektir. Bunun nedeni ise içeride 

oluşan ısının arka kapaktan dışarı tahliye edilmesidir. 

 

Aracımız hareket kabiliyeti için Şekil 38’de gösterilen 8 adet Emax XA2212 820 

kV fırçasız motor kullanılacaktır (www.direnc.net, 2021). Motorlar ana gövdeye bizim 

tasarladığımız ve üç boyutlu yazıcı ile PLA filamentten imal edilecektir 

(store.zaxe.com, 2021). 

 
Şekil 38 Fırçasız Motor 

Fırçasız motorları sürmek için Şekil 39’da gösterilen 4’lü motor sürücülerden 2 

adet kullanılacaktır. Bu sayede 8 adet fırçasız motor çift taraflı şekilde ve birbirinden 

bağımsız olarak sürülebilecektir.  
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Şekil 39 ESC (Motor Sürücüsü) 

Sualtında görüntü almak için 3 adet analog kamere ve 1 adet USB kamera 

kullanmayı planlıyoruz. Analog kameralardan 2 tanesi şeffaf ana gövde içerisinde yer 

alırken 1 tanesi sudan izole edilmiş şekilde tüp dışında konumlandırılacaktır. Şekil 

40’teagösterildiği üzere dijital USB kamera ise otonom sürüş esnasında görüntü almak 

için kullanılacaktır (www.vatanbilgisayar.com, 2021). 

 
Şekil 40 Dijital USB Kamera 

Otonom sürüş ve görüntü işleme için Latte Panda Mini bilgisayarın kullanılması 

planlanmaktadır (http://www.lattepanda.com/, 2020). Şekil 41’de gösterildiği üzere 

Intel Cherry Trail Z8350 Quad Core, 2M Cache, up to 1.92 GHz işlemcisi ve 4GB 

DDR3L ram bellek ile Latte Panda 4G/64G oldukça güçlü ve küçük bir bilgisayardır 

(www.lattepanda.com, 2021). 

 
Şekil 41 Mini Bilgisayar (Latte Panda 4G/64G) 

 

Aracın sualtındaki derinliği ve pozisyonunu AltIMU-10 v5 Gyro sensörü ile 

kontrol edilecektir (https://www.pololu.com/, 2020). 
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Şekil 42 AltIMU-10 v5 Gyro 

Sualtı aracımızın yönü ve istikametini tespit etmek iç MPU6050 sensör 

kullanılacaktır (media.digikey.com, 2021).  

 

 
Şekil 43 MPU6050 sensör 

Aracımızın otonom ve manuel kullanırken havuz duvarlarına ve havuz içerisinde 

bulunan cisimlere çarpmaması ve zarar görmemesi için Şekil 45’te gösterilen 2 metre 

menzilli analog sensör, araç içerisine 3 adet yerleştirilecektir. Bu sayede 3 farklı yönden 

mesafe bilgisi okunabilecektir. 

 
Şekil 44 VL53L0X Lazer ToF Sensör Modül (I2C, PWM, Serial) 

 

Aracımızı uzaktan kontrol etmek için Şekil 29’da gösterilen oyun konsol 

kontrolcüsü kullanılacaktır. Oyun konsol kontrolcüsü elde edilen veriler Arduino Nano 

ile yorumlanarak Max485 kartı üzerinden sinyaller güçlendirilerek seri haberleşme 

protokolleri çerçevesinde araca iletilecektir.  
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Şekil 45 Joystick 

Araç içerisinde kontrol masasından gelen veya otonom sürüş esnasında Latte 

Panda’dan gelen verileri yorumlayacak aracın ana kontrolcüsü olarak Arduino Mega ve 

bizim tasarladığımız elektronik devre kullanılacaktır. 

 

 
Şekil 46 Arduino Mega 

 

Aracımız güç ihtiyacı motorlar ve elektronik aksama ayrı ayrı araç içerisinden 

karşılanacağından Şekil 47’de gösterilen 2 adet 3s 4200 mAh 40C Li-Po Batarya 11.1V 

kullanılacaktır. Fırçasız motorların ani güç çekişlerinden, elektronik devrenin 

etkilenmemesi için bu şekilde kullanım tercih edilmiştir. 

 
Şekil 47 Li-Po Batarya 
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Araç ve motorlar arası enerji aktarımı ve kontrol masası araç arası veri iletiminde 

kullanılacak kabloların montajında Şekil 48’de gösterilen 9 pin su geçirmez konektörler 

kullanılacaktır. 

 
Şekil 48 Su Geçirmez Konektör 

 

Malzeme Listesi 

Sıra Cinsi Miktarı 

1 Latte Panda 4G/64G (lisanslı) 1 

2 A4 Tech PK-910H Webcam 1 

3 3s 4200mah 40C Li-Po Batarya 11.1V 2 

4 Analog Kamera (Araç Kamerası) 3 

5 4 in 1 ESC (BLheli_S 30A) 2 

6 Emax XA2212 820KV fırçasız motor 8 

7 PowerHD Ultra Yüksek Güçlü Dijital Servo Motor  2 

8 Arduino Mega 1 

9 Arduino Nano (Klon) 2 

10 Pololu IMU-10 V5 1 

11 MPU 6050 1 

12 Max 485 2 

13 Pleksi Şeffaf Boru 100mm/95mm (350mm) 1 

14 9 Pin 16mm Su Geçirmez Konektör 7 

15 Muhtelif Elektronik Komponent 1 

16 Epoksi Reçine (1 kg) 1 

17 RTV 2 kalıp silikonu (1 kg) 1 

18 12 inç Monitör  1 

19 Joystick 1 

20 
VL53L0X Lazer ToF Sensör Modül (I2C, PWM, 

Serial) 
3 
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4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Ana gövde için 100 mm çapında Pleksi Şeffaf Boru kullanılacaktır. Bu borunun 

ön ve arka tarafları bizim geliştirdiğimiz kapaklar ile kapatılacaktır. 

Bu kapaklar için borunun ağız kısımlarına alın üretilecektir. Alın için üç boyutlu 

çizim programından tasarlanan ve üç boyutlu yazıcıdan imal edilen kalıplar epoksi 

reçine ile doldurularak imal edilecektir. 

Kapaklar ile gövde arasında, konektörler ile gövde arasında kendi üretimimiz olan 

yumuşak silikon contalar kullanılacaktır. 

Elektronik devre kartı Proteus programında tasarlayarak okulumuzda imal 

edilecektir. 

Su içinde ekli kablo kullanılmayacak olup zorunlu durumlarda kabloların dışı ham 

kauçuk ile sarılarak sudan izole edilecektir. 

Sualtı aracında kullanılan hiçbir malzeme birbirlerine kuvvetli yapıştırıcılar ile 

yapıştırılmayacaktır. Bu sayede arıza yapan malzemeler hemen yedeği ile 

değiştirilebilecektir. Montaj sürecinde sadece vida ve contalar kullanılacaktır. 

Montaj için gerekli ara parçalar motor tutucu, gövde motor bağlantı aparatları, 

pervaneler vb. bütün ürünler kendi tasarımımızdır ve üç boyutlu yazıcıdan çıktı 

alınacaktır. 

Sadece arka kapağımız alüminyum olup oda kendi tasarımızdır. Ancak 

okulumuzda alüminyum CNC olmadığı için bu kapak sanayide yaptırılacaktır. 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

Aracımızın ana gövdesi 100 mm çapında ve 350 mm uzunluğunda pleksi boru 

olacaktır. Ana hacmi bu gövde oluşturmaktadır. Bu ana gövde yaklaşık 2750 cm3 

olacaktır. Robotumuzun tepe noktasına yaklaşık 1000 cm3 lük bir hava barı takılacaktır. 

Bu sayede aracımızın yüzerliği artırılmış olunacak ve denge sağlanmış olacaktır. Diğer 

kablo ve bileşenlerle beraber aracımızın toplam hacmi 4500 cm3 olması planlanmıştır. 

Motorlarla beraber bütün gövdemiz 450 * 450 * 250 mm ebatlarındaki kutuya çok rahat 

sığacak şekilde planlanmıştır.  Sualtı aracımızın toplam ağırlığı 3,5-4 kg geçmeyecek 

şekilde planlanmıştır.  Aracın ağırlığı 3,5 kg altında kalırsa aracın alt noktasına kurşun 

plakalar montaj edilecektir. Burada robotumuzun su yüzeyinde kalmasını 

hedeflemekteyiz. Yaklaşık 500 cc’lik bir hacmi suya motor gücü ile batırmayı 

planlıyoruz. 

Araç su içerisinde malzeme taşıyacağı için çok fazla zorlanmaması düşüncesiyle 

sudan hafif olarak imal edilecektir. 

 Aracımızda birbirinden bağımsız çalışan 4 Motor ileri-geri hareketi sağlaması 

için birbirlerine 90, gövdeye 45 derecelik açılarla sabitlenecektir. Bu sayede aracımız 

sağ-sol, ileri-geri ve/veya ara yönlere de çok rahat hareket edebilecektir. 

 
Şekil 49 Aracın Fiziki 

Görünümü 1 

 
Şekil 50 Aracın Fiziki 

Görünümü 2 

Aracımızın yukarı-aşağı hareketini sağlayan birbirinden bağımsız 4 adet motorda 

aracımızın dış köşelerine ağırlık merkezine eşit uzaklıkta montaj edilecektir.  Motorlar 
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yukarı aşağı hareketi sağlarken tepede bulunan hava tüpümüzün sağladığı dengeyi eşit 

oranda manipüle edecektir. Bu sayede aracımızın dengesi bozulmayacaktır. 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımızın ana kartı Şekil 51’de de gösterildiği üzere kendi tasarımımız 

olup üzerine bütün modüller tak çalıştır mantığında yerleştirilmiştir. Şekil 

36-37’de gösterildiği üzere ana kart üzerinde Arduino Mega, 4 in 1 ESC, 

Max485, regülatörler ve kablo soketleri bulunmaktadır. 

 

Şekil 51 Ana Kart Devre Şeması 

 

Şekil 52 Ana Kart Devresi 1 

 

Şekil 53 Ana Kart Devresi 2 

Motor kontrolleri için mikro denetleyici olarak Arduino Mega Mini 

kullanılacaktır. Arduino Mega üzerinde bulunan 54 dijital, 16 analog portlar 

motor sürücüler için gerekli ihtiyaca cevap verebilmektedir 

(https://www.robotistan.com, 2020).  

Kontrol masasında bulunan kumanda devremiz de kendi tasarım ve 

üretimimiz olup Şekil 54’te gösterilmiştir. Kumanda devresi ile robot Rx-Tx 

üzerinden seri haberleşme sağlamaktadır. Mesafenin uzun olması nedeni ile 

Max485 modülü kullanılmaktadır. Bu modül 100 metreye kadar veri 

iletimini desteklemektedir (robotistan, 2021). 
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Şekil 54 Kumanda Devre Şeması 

 

Şekil 55 Kumanda Devresi 

Operatör aracımızı oyun konsolu kontrolcüsü ile kontrol edecektir. 

Piyasada çalışmayan bir oyun konsolu alarak kart soketlerini sökerek Şekil 

39’da gösterildiği üzere kendi kartımıza monte ettik. Bu sayede kontrolcü 

tak çalıştır kullanılabilmektedir. 

 

4.3.2  Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritmamızı tasarlarken her türlü gereksiz yazılımdan kaçınarak 

görevleri en basit ve etkili şekilde tamamlamayı amaçladık. Kontrol 

masasında kontrolcüden alınan ham verileri seri haberleşme protokolleri ile 

direkt olarak araç içerisine gönderiliyor. Manuel sürüşte ve otonom sürüşte 

bütün olay araç içinde gerçekleşecektir. 

 

 

Şekil 56 Kontrol Masası Algoritması 
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Şekil 57 Robot Algoritması 

 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Sualtı aracımız Arduino temelli bir araçtır. Hem robot içerisinde hem de 

kontrol masasında mikro denetleyici olarak Arduino Mega tercih ettik. Ve 

yazılımımızı bu yönde geliştirdik. Kontrol masasındaki kotrolcü ve 

anahtarlardan elde ettiğimiz verileri işlemden ham hali ile su altı aracına 

gönderiyoruz. Ana bilgisayar gelen verileri yorumlayarak robotumuzu hareket 

edecektir.  

Aracımızın manuel görevleri için hazırladığımız yazılım aşağıdaki 

gibidir.  



 
 

26 
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Aracımızın otonom görevi için gerekli yazılımlar Python dilinde Open Cv 

kütüphanesi ile hazırlanacaktır. Hazırlanan test programının kodları Şekil 58’de aşağıda 

gösterilmiştir. 
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Şekil 58 Görüntü İşleme ve Cisim Bulma Yazılımı 

Araç içerisinde kullanacağımız 2 metre mesafeli analog sensörler için kullanacağımız 

Arduino program örneği Şekil 59’da aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 59 Analog Mesafe Sensörü Veri Okuma Yazılımı 
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Sualtı aracımızın yön ve istikamet verilerini okumak için kullanacağımız MPU6050 

Sensörün Arduino programı Şekil 60 ‘da gösterildiği gibi aşağıda verilmiştir. 

 

Şekil 60 Gyro Sensör Programı 

  

Sualtı aracımızın sudaki derinliğini ölçmek için kullanacağımız hava basınç sensörünün 

Arduino program örneği Şekil 61’de aşağıdaki gösterilmiştir. 

 

Şekil 61 AltIMU-10 v5 Gyro, Accelerometer, Compass, and Altimeter 
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4.4 Dış Arayüzler 

Aracımızın kontrol masasında Şekil 62’de gösterildiği gibi sadece kontrolcüden 

okunan verileri robot içerisindeki ana karta gönderen bir Arduino ve iletişim için Max485 

modülü vardır. Araçtan görüntüler, analog kamera üzerinden herhangi bir yazılıma gerek 

duyulmadan direkt olarak monitörlere gelmektedir.  

 

 

Şekil 62 Kontrol Masası 

Aracımızın manuel kontrolü için hazırlanan program aşağıdaki gibidir. Aracımız 

otonom görev programı kumanda masasından herhangi bir müdahale edilmeden araç 

havuza konmadan önce üzerindeki anahtar ile aktif hale gelecektir.  Aracımız hakem 

heyeti uygun görürse otonom görev öncesi kontrol masası ile iletişim kablosu 

çıkartılacaktır. Aracımızın enerjisini içerisinde bulunan Li-Po bataryalardan 

karşılamaktadır.  
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5 GÜVENLİK 

Enerji: Aracımız bataryalı araçlar için belirlenen en yüksek gerilim seviyesinin çok 

altındadır. 3S 11.1 V Li-Po batarya kullanacağız. Aracımızın üzerinde direk olarak aracımızın 

enerjisini kesen acil durum anahtarı bulunmaktadır.  

 

Sızdırmazlık: Aracımızın sızdırmazlığı için kendi ürettiğimiz silikon contalar 

kullanılacak olup sızdırmazlığı üst seviyelere çıkarmak için de gerektiği yerlerde gres yağı ve 

sıvı conta da kullanılacaktır. 

Ayrıca aracımız ana gövdesi şeffaf olduğu için denemelerde içerisine herhangi bir şekilde 

sızıntı olursa hemen gözle sorun algılanarak problem büyümeden giderilecektir.  

 

Hareket: Aracımız üzerinde 4 adet mesafe sensörü bulunduğundan aracımız manuel veya 

otonom hareketlerde asla kendini duvarlara veya sualtında diğer cisimlere çarpmayacaktır. 

Aracımızın üzerinde bulunan 8 motor ve 8 pervane koruma tüpleri içerisinde yer 

almaktadır. Aracımızın üzerinde keskin ve delici parça bulunmamaktadır. 

 

Yazılım: Araçta kullanılacak yazılımlar lisanslı yazılımlara sahip bilgisayarlarda 

geliştirilmiştir. Ayrıca kullanılan bilgisayarlarda anti virüs programları mevcuttur.  

 

Boğulma: Sualtı aracımızı test ederken havuz başındaki bütün öğrencilerimize can yeleği 

giydirilecektir. 

 

6 TEST 

 

• İletişim ve Haberleşme: Kontrol masası ile sualtı aracımız arasında veri iletişiminde serial 

haberleşme protokolü kullanılacaktır. Bu bağlamda Arduinolar Rx-Tx hattı üzerinden 

haberleşme sağlayacaktır. Okulumuzda bulanan 30 metrelik kablo, 2 adet Max485 modül 

ve 23 adet Arduino ile iletişim için kullanılacak donanım ve yazılım test edilmiştir. Sonuçlar 

son derece başarılıdır.  

• Joystick: Aracımızı manuel görevlerde oyun konsolu kontrolcüsü ile yöneteceğiz. Bundan 

dolayı Joystick ile Arduino bağlantısı sağlanarak bütün tuşlar ve tuş kombinasyonları 

okunarak test edilmiş ve Serial ekrana yazdırılmıştır. 

• Motor Hareket: Sualtı aracımızı 8 adet fırçasız motor manipüle edilecektir. Bu bağlamda 

fırçasız motorların fRX-ccv yönünde hareket edebiliyor olması gerekmektedir.  

Kurumumuzda bulunan farklı modeldeki fırçasız motorları çift yönlü çalıştırma denemeleri 

başarıyla sonuçlanmıştır. Motorlarımız istediğimiz hızda istediğimi yönde hareket 

edebilmektedir. 

• Sızdırmazlık: Sualtı aracımızda kullanacağımız tüpün küçük ebatlısını, gerçek ebatlıda 

yapacağımız şekilde ön ve arka kapaklarını takarak sızdırmazlık testine soktuk. 2 metre 

derinliğinde 24 saat bekleyen gövdemiz 1 damla bile su sızdırmamıştır. 

• Görüntü Aktarımı: Sualtı aracımızdan görüntüyü analog kameralar ile alınacaktır. Bu 

bağlamda kullanacağımız analog kameraları 30 metre kablo ile uzakta bulunan ekranlara 

bağlayarak görüntü alma testi yapılmıştır. Testimiz son derece başarı bir şekilde 

sonuçlanmıştır. Görüntü anlık ve oldukça net bir şekilde ekranlara aktarılmıştır. 

• Mesafe Sensörü: Aracımızın havuz duvarlarına ve havuz içerisindeki cisimlere 

çarpmaması için kullanılacak 3 adet analog sensör dışarıda breadboard üzerinde test 

edilmiştir. Sensörlerin adresleri aynı olduğu için önce sorun yaşanmış ve yapılan 
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araştırmalar sonu sensörlerin adresleri yazılım ile değiştirilmiştir. Sonuç olarak istenen 

sonuca ulaşılmış ve 2 metreye kadar eş zaman analog mesafe ölçümü yapılmıştır. 

• Denge Sensörü (MPU6050): Aracımızda ilaveten yazılımsal denge ve konumlandırma için 

kullanılacak Gyro sensör breadboard üzerinde Arduino ile test edilmiş. Anlık olarak alınan 

X, Y, Z eksen açısal bilgiler bilgisayar monitöründen izlenmiştir. Test Başarı ile 

sonuçlanmıştır. 

• Derinlik Sensörü: Sualtı aracımızın derinlik verisini anlık olarak kontrol etmek 

istemekteyiz. Bunun için AltIMU-10 v5 IMU sensörünü kullanmayı tercih ettik. Enjektör 

(Şırınga) içerisine yerleştirerek geliştirdiğimiz düzenek ile su altı basıncını 1cm hassasiyet 

ile ölçebilmekteyiz. 2018 Teknofest Sualtı Yarışmasında aynı sistemi kullandık ve doğru 

bir şekilde ölçüm yapılmıştır. 

• Pervane: Bu sene yeni geliştirdiğimiz pervaneyi fen ve teknoloji sınıfında bulunan havuz 

içerisinde test ettik.  Öncelikle bir düzene kurarak fırçasız motoru çalıştırdık. Akabinde 

geçtiğimiz yıl kullandığımız pervane ile motoru su altında çalıştırarak güç kontrolü yaptık. 

Akabinde yeni pervaneyi takarak aynı testi tekrar ettik. Sonuç beklediğimizden çok daha 

iyi gerçekleşti. Neredeyse 2 kat daha fazla güç üretmiş olduk.  

• Gripper: Sualtı aracımızda kullanacağımız Gripper henüz üretilmediği ve daha önceki 

çalışmalarımızda benzer bir ürün bulunmadığı için şimdilik test edilememiştir. 

• Görüntü İşleme: Latte Panda taktığımız web kamera ile geliştirdiğimiz görüntü işleme 

yazılımını çalıştırarak su dışında A3 kâğıda çizdiğimiz su kapıdan geçiş görevini su üstünde 

simüle ettik. Test sonuç son derece başarılı. Gecikmesiz ve hatasız şekilde kâğıt üzerine 

çizdiğimiz cisimleri tespit ederek konumları serial porttan ekrana yazdırılmıştır.  

 

Ancak sualtı denemeleri henüz gerçekleştirilmemiştir.   

 

7 TECRÜBE 

 

• Sızdırmaz Conta Yapımı: Sualtında kullanacağımız bütün contaların kalıpları tasarlanarak 

3 boyutlu yazıcıdan çıktı alınmıştır. RTV2 kalıp silikon ve katalizör ile karıştırılarak 

kalıplara dökülmüş ve sonuç beklendiği gibi gerçekleşmemiştir. Katalizörün az konulduğu 

düşüncesi ile 2. kez denememizde daha fazla katalizör ekledik. Ancak bu sefer beklenenden 

çok daha hızlı bir şekilde donarak, çok daha sert bir yapıya sahip olmuştur. İnternetten 

yaptığımız araştırmalarda %2-3 oranında karıştırılması gerektiğini onayladık. Bunun 

üzerinde çok hassas tartı ile karışım oranını sağlayarak istenilen yumuşaklıkta sızdırmaz 

contalarımızı imal ettik. 

• Epoksi Reçine: Sualtı aracımızda sadece ön ve arka kapakları vidaladığımız tüp üzerinde 

ön ve arka alın yüzeylerinin imalatında epoksi reçine kullanılmıştır. Bu alınların imalatı 

sırasında oluşturduğumuz kalıplar tüpün ağızlarına takılarak içlerine epoksi 

doldurulmuştur. Ancak hazırladığımız kalıp sıvı geçirmez olmadığı için kalıbın çeşitli 

yerlerinde sızıntılar olmuş ve gövde yüzeyinde hoş olmayan akmış yapıştırıcı görüntüleri 

oluşmuştur. 

• Ana Gövde Dışı Kamera: Biz sualtı aracımızda çeşitli açılardan görüntüleri kontrol 

masasına göndererek çok kolay bir kullanım olanağı oluşturmaya çalıştık. Bundan analog 

kameralarımızı araç dışına konumlandırmayı planlamıştık. Ancak bu küçük analog 

kameraların su sızdırmazlıklarını çok küçük oldukları için başaramadık. Bundan dolayı 

bütün görüntü alma sistemlerimiz şeffaf gövde içerisine yerleştirilecektir. 
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• Haberleşme: Haberleşme için kullandığımız Max485 seri haberleşme modülü test 

çalışmalarımızda 1 kaç kez arıza verdi. Bundan dolayı yarışma anında yanımızda bu 

modüllerden en az 2 tane yedek bulundurmayı planladık. 

• Tak Çalıştır: Test, deneme veya yarışma anında sualtı aracımızda olabilecek herhangi bir 

arıza veya kaza kırım sonrası bütün parçalar kolay bir şekilde değiştirilebilecektir. Kontrol 

masasında bulunan elektronik kartımız üzerinde bulunan modüller 1 dakikadan daha az 

sürede değiştirilebilmektedir. Ayrıca Robot içerisinde bulunan bütün modüller 3 dakikadan 

daha az bir sürede değiştirilebilecek şekilde tasarlanmış ve bu şekilde üretilecektir. 

Aracımız üzerinde sökülemeyen hiçbir parça bulunmamaktadır. 

• Buğulanma: Sualtı araçlarda araç içi sıcaklık dışarı ile bağlantı olmadığı için 

yükselebilmektedir. Bunun yanında su araca göre çok daha soğuk olabilmektedir. Bundan 

dolayı araç iz yüzeyi buğulanabiliyor. Araç içinin hızlı soğutulması için arka kapak 

alüminyum yapılacaktır. Ve buğulanmanın en az olması için araç gövdesinde pleksiglas 

kullanılmış ve araç içerisine nem emici kimyasallar konulacaktır. 

 

8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Çizelgesi 

 
M

ar
t 

N
is

an
 

M
ay

ıs
 

H
az

ir
an

 

T
em

m
u
z 

A
ğ
u
st

o
s 

Sızdırmazlık ARGE Çalışmaları ✓  ✓  ✓  O X X 

Tasarım ve Geliştirme ✓  ✓  ✓     

Malzeme Tespiti ve Temini ✓  ✓  ✓  O O  

Elektronik Devre Tasarımı ve Üretimi ✓  ✓  ✓  O   

Yazılım Geliştirme ve Test Edilmesi ✓  ✓  ✓  O X  

Aracın Tam Montajı  ✓  ✓  ✓  O X  

Bütün Araç Sızdırmazlık   ✓  O   

Aracın Manuel Test Edilmesi   ✓  O X X 

Aracın Otonom Test Edilmesi     X X 

X   Planlanan Çalışma 

O   Üzerinde Çalışılıyor 

✓ Tamamlanan Çalışma 

 

Bütçe 

Sıra Cinsi Miktarı Fiyat Tutar 

1 Latte Panda 4G/64G (lisanslı) 1 ₺2.974,95 ₺2.974,95 

2 A4 Tech PK-910H Webcam 1 ₺387,00 ₺387,00 
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3 3s 4200mah 40C Li-Po Batarya 11.1V 2 ₺458,18 ₺916,36 

4 Analog Kamera (Araç Kamerası) 3 ₺95,00 ₺285,00 

5 4 in 1 ESC (BLheli_S 30A) 2 ₺890,00 ₺1.780,00 

6 Emax XA2212 820KV fırçasız motor 8 ₺116,94 ₺935,52 

7 
PowerHD Ultra Yüksek Güçlü Dijital 

Servo Motor - LF-20MG 
2 ₺218,00 ₺436,00 

8 Arduino Mega 1 ₺420,35 ₺420,35 

9 Arduino Nano (Klon) 2 ₺55,41 ₺110,82 

10 Pololu IMU-10 V5 1 ₺233,53 ₺233,53 

11 MPU 6050 1 ₺21,00 ₺21,00 

12 Max 485 2 ₺15,98 ₺31,96 

13 
Pleksi Şeffaf Boru 100mm/95mm 

(350mm) 
1 ₺184,90 ₺184,90 

14 9 Pin 16mm Su Geçirmez Konektör 7 ₺39,66 ₺277,62 

15 Muhtelif Elektronik Komponent 1 ₺300,00 ₺300,00 

16 Epoksi Reçine (1 kg) 1 ₺160,00 ₺160,00 

17 RTV 2 kalıp silikonu (1 kg) 1 ₺140,00 ₺140,00 

18 12 inç Monitör  1 ₺749,00 ₺749,00 

19 Joystick 1 ₺60,00 ₺60,00 

20 
VL53L0X Lazer ToF Sensör Modül (I2C, 

PWM, Serial) 
3 ₺86,16 ₺258,48 

TOPLAM ₺10.662,49 

 

Risk Planlaması 

 

Yarışma anında yaşayabileceğimiz olası problemler elbette var. Bunlar aşağıdaki gibi 

özetlenebilir. 

Enerji: Robot içerindeki bataryaların enerjisinin bitmesi veya azalması. Ancak 

ölçümlerimize ve tecrübemize dayanarak bir tık büyük batarya tercih ettik. Ayrıca daha önce 

yaptığımız robotlarda kullandığımız nispeten daha küçük kapasiteli bataryaların tam şarj 

şeklinde yedek batarya olarak yanımızda bulundurulacaktır. 

Görüntü: Araç içeresinde oluşabilecek buğulanma ve nemlenme sorununa karşılık araç 

içerisine nem emici tuzlardan konulacaktır. İlaveten aracımızın arka kapı alüminyumdan imal 

edilmiştir. Bu da araç içerisindeki yoğuşmanın sadece arka kapakta olması anlamına 

gelmektedir. Bu sayede görün sürekli ve net şekilde kontrol masasına aktarılacaktır. İlaveten 

araç üzerinde 3 adet analog kamera bulunacaktır. Bunlar arabalarda kullanılan geri görüş 

kameralarıyla aynı mantıkta çalışmaktadır. Aracımız içerisinde bozulan herhangi bir kamera 1 

dakika içerisinde değiştirilebilecektir. 

Hareket: Aracımızın hareketini sağlayan motor pervanelerinin çok hızlı dönen motordan 

fırlama veya kırılma riski mevcuttur. Bu durumda yanımızda bulunan yedek pervaneler 

takılarak araç çalışma devam edebilecektir. 

Haberleşme: Aracımız ana kumanda masasında kontrol kartı ile Rx-Tx üzerinden seri 

haberleşecektir. Olası haberleşme sorunlarında aracımız bütün motorları hareketsiz hale 

getirerek haberleşmenin yenilenmesini beklemektedir. Ayrıca Rx-Tx modülünün arızalanması 

ihtimaline karşı yanımızda yedek modül bulunacaktır. Tak çalıştır mantığında yaklaşık 30 



 
 

36 
 

saniyede kumanda masası modülü, 1 dakika içerisinde sualtı arıcındaki modül 

değiştirilebilmektedir. 

Elektronik Aksam: Araç içerisinde veya ana kumanda masasında kullanılan bütün 

elektronik modüller arızalanabilir. Araç içerisinde veya ana kumanda masasında kullanılan 

bütün elektronik modüller tak çalıştır mantığında değiştirilebilmektedir. Sualtı aracı 

içerisindeki modüller en fazla 2 dakikada, kumanda masasındaki modüller en fazla 1 dakika 

içerisinde değiştirilebilmektedir. 

 

9 ÖZGÜNLÜK 

Aracımızın mekanik tasarımı, elektronik devre tasarımı ve yazılımı %100 bize aittir. 3 yıldır 

araç üzerinde kullandığımız hava tüpü, sızdırmaz kapak contaları, motor tutucuları ve özellikle 

kablo konektörlerinin montajı konusunda başka benzer bir ürün yoktur. Bunlar bizim özgün 

yanlarımızdan biridir. İlk 2018 yılında kullandığımız basınç sensörü kullanım tarzı tamamen 

bize aittir. Bu tasarımı sonraki yıllarda diğer takımların raporlarında rastladık. Şekil 63’te 

gösterildiği üzere şırınga (enjektör) içerisine konan IMU sensörü ile basınç ve derinlik ölçümü 

yapılacaktır. Enjektörün ucuna içerisinde bir miktar sıvı yağ bulunan en az 300 mm’lik serum 

borusunun diğer ucu araç dışına çıkartılır. Bu sayede araç suya battıkça artan basınç ile derinlik 

ölçülmüş olur.  

 

Şekil 63 Basınç Sensor Sistemi 

Aracımız cisim taşıması için taşıdığımı robotik eli biz tasarlayarak ürettik. 

Aracımız sualtı hokeyi görevindeki pakları kaleye itmek için su dibine çökecektir. Aracımız 

altında bulunan 4 tane sarhoş tekerlek üzerinde her yöne hareket edebilecektir. Bunun için 

aracımızın en alt noktasında Şekil 64’de gösterildiği üzere 4 adet sarhoş tekerlek 

yerleştirilecektir. 
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Şekil 64 Tekerlek ve pak İtici 

Ayrıca tekerler arasına 3 adet yarım çember yerleştirilmiştir. Bu sayede operatör 3 farklı 

yönden istediğini seçerek pakları kaleye iletebilecektir. Sualtı robotumuzun havuz dibinde 

araba gibi hareket etmesi yeni eklediğimiz bir özelliktir. 

Ayrıca Teknofest 2020 insansız sualtı sistemleri yarışmasında “En Özgün Tasarım” ödülü 

almamız bundandır. 

 

10 YERLİLİK 

 

Aracımızda kullandığımız mikro denetleyici, kamera, sürücü ve motorlar hariç bütün 

ürünler kendi tasarım ve imalatımızdır. Gövde, sızdırmazlık ürünleri, elektronik devre, yazılım 

tamamen bizim tasarımımız ve bizim ürünlerimizdir. 
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