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KISALTMALAR 

3B                          Üç boyutlu 

A                            Amper 

ABS                       Akrilonitril Butadiyen Stiren  

AUV                      Otonom Su Altı Aracı / Atonomus Underwater Vehicle 

CM                        Santimetre 

CPU                      Merkezi İşlem Birimi / Central Processing Unit 

ESC                       Elektronik Hız Kontrolcüsü / Electronic Speed Controller 

GB                         Gigabyte 

GHZ                      Gigahertz 

HDMI                    Yüksek çözünürlüklü çokluortam arayüzü / High Definition Multimedia 

Interface 

KB                         Kilobayt 

KG                         Kilogram 

MB                         Megabyte 

MHZ                      Megahertz 

MM                        Milimetre 

ÖTR                       Ön Tasarım Raporu 

PC                          Baskılı Devre Kartı / Printed Circuit Board 

PLA                       Polilaktik Asit / Polylactic Acid 

PWM                     Sinyal Genişlik Modülasyonu / Pulse Width Modulation 

QGC                      QGroundControl 

RAM                     Rastgele Erişimli Hafıza / Random Access Memory 

USB                       Evrensel Seri Veriyolu / Universal Serial Bus 

V                            Voltaj 

V2                          Version 2 / Sürüm 2 
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1. RAPOR ÖZETİ 

2020 yılında İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına Eagle Tech takımı bünyesinde katılan 

Vira Tech takım üyeleri, KTR’ye hazırlanırken yarışma şartnamesi üzerinde yeniden detaylı bir 

okuma ve kritik yaparak alakalı temel gereklilikler ve yarışmanın yapıtaşları hakkında ayrıntılı 

fikir sahibi olmuştur. Takım, Vira Tech AUV’a kişilerin ilgi, beceri ve yeterliliklerine göre üye 

alımı yapmıştır ve bu konuda oldukça titiz davranılmıştır. Takımımız planlı ve programlı 

çalışmayı ve azmi merkeze oturtarak her şeyden önce bir önem sırası oluşturmuştur. Farklı 

kulvarlara dağıtım sayesinde takım içi organizasyon, iletişim ve zaman yönetimi gibi çeşitli 

konular kolaylaştırılmıştır. Elektronik, yazılım ve mekanik olarak belirlenen alt takımlarda 

görev yüklerine ve sorumluluklara göre kişi dağılımı bize olumlu yönde etkileyerek 

çalışmamızda süreci hızlandırmış ve aksamaların önüne geçilmiştir. Örnek olarak yayımlanmış 

kritik tasarım raporları incelenmiş ve takımımızın yazacağı rapor için kriterler belirlenmiştir. 

Proje kapsamında AR-GE çalışmaları, tasarımlar, malzeme araştırması faaliyetleri 

yürütülmüştür. Olabildiğince çok veri toplanıp takıma en uygun rota çizilmiştir ve bu rota 

doğrultusunda robotun gerçekleştirmesi gereken görevler üzerinde yapılan analizler sonucu 

oluşturulacak robotun yarışma için temel gereklilikleri ve becerileri belirlenmiştir.  

Robotumuzun belirli niteliklere sahip olması için takımımız tarafından yapılan çalışmalar 

doğrultusunda; 

• Mekanik ekibi tasarım, gerekli malzeme listesi ve üretim yöntemleri üzerinde, 

• Elektronik ekibi yazılım ekibinin yapacağı kodlamalara en uygun parçaların seçimi ve 

enerji yönetimi ile kullanımı için gerekli malzemeler üzerinde,  

• Yazılım ekibi kullanılacak programlar, yazılımlar ve robotun kontrolü üzerinde en 

işlevsel olabilmesi yönünde çalışmalar yapmıştır.  

Robotumuzu yapılandırma aşamasında verimlilik en yüksekte tutulmaya çalışılırken 

özgünlük, hafiflik, yerlilik ve fiyat dengesi gibi önemli özellikler de aynı zamanda göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Takımımız tarafından hazırlanmış KTR, 3 ana başlık altında insansız su altı aracı hakkında 

detaylı bilgi vermektedir. Aracımızın nihai hali bu raporda mevcuttur. Takımımız test ve 

tecrübe aşamalarında geçmiş deneyimlerine dayanarak sağlıklı bir çalışma yürütmüş ve bunu 

en iyi şekilde raporda dile getirmiştir. Zaman, bütçe ve risk planlaması ise takım üyelerinin 

yüksek kabiliyetleri ve çalışma azimlerinin birleşmesiyle programlı bir şekilde yürütülmüş ve 

rapora yansıtılmıştır. 
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                              Şekil 1: Takım üyeleri Kritik Tasarım Raporu üzerinde çalışmakta  

                               Şekil 2: Takım üyelerimiz Kritik Tasarım Raporunda çalışmakta 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

Takım Kaptanı  

İsim: Zeynep Zelal KELEŞ  

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi  

Sınıf: 10  

 

 

Üye-1 

İsim: Fatma Sümeyye ACAR  

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi  

Sınıf: 10  

 

 

Üye-2  

İsim: Meryem Azra ATABAY  

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi  

Sınıf: 10  

 

 

Üye-3 

İsim: Beyza ARISAN  

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi  

Sınıf: 10  

 

 

Üye-4  

İsim: Ravza Gül TÜRK  

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi  

Sınıf: 10  
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Üye-5 

İsim: Kübra SÖNMEZ  

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi  

Sınıf: 10  

 

 

Üye-6  

İsim: Melike ALTUNLUOĞLU  

Okul: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi  

Sınıf: 10 

 

2.1.1. Danışman 

Danışmanımız İlhami Osman Karakurt, okulumuz mezunu olup İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nde Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi olarak 

eğitim hayatını devam ettirmektedir. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

                                                            Şekil 3: Görev dağılımı şeması 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Ön tasarım raporumuz takım üyeleri tarafından yüksek bir başarıyla tamamlandı. Alınan 

puan detaylı bir şekilde incelendi, eksik kısımlar üzerinde daha fazla yoğunlaşıldı. Takım 

üyeleri kendi alanlarında değerlendirmeler yaparak eksiklerini doldurdu. Ön tasarım 

raporundan sonra tasarım üzerinde daha fazla yoğunlaşıldı. Tasarımda amaca en uygun olacak 

şekilde değişiklikler yapıldı. Ön tasarım raporunda belirsiz kalmış noktalar kararlaştırıldı. 

Aracın inşaat sürecine yetişebilmesi için malzeme tedariğine başlandı.  

 

Yeni seçilen motorlara uygun şekilde pervanelerin ölçüleri değiştirildi. Suya 

dayanıklılığı arttırabilmek için tüpün hazır alınmasına karar verildi. Pervanelerin seçilen 

yerleşim şekline ve hazır alınan tüpün boyutlarına göre alüminyum levhanın şekli yeninden 

tasarlandı. 
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Motorlar hakkında detaylı inceleme yapılarak su altı aracına en uygun olan motor 

seçildi. Elektriği sağlıklı bir şekilde dağıtabilmek için güç dağıtım sistemi değiştirildi. 

Yazılımla en uygun şekilde çalışacak olan Raspberry Pi Module V2 kamerası seçildi. Daha 

güncel ve daha gelişmiş olduğu için Raspberry Pi 3 yerine Raspberry Pi 4 seçildi.  

 

Yazılımın araca uygun olduğundan emin olmak için arayüz incelendi ve elimizde 

bulunan parçalarla denendi. Aracın kontrolünü sağlıklı bir şekilde sağlayabilmek yeni bir 

arayüz yazmak yerine hazır arayüzü kullanmak kararlaştırıldı. 

 

Aracın farklı parçalarındaki değişimler sonucu bütçe planlamasında değişiklikler 

yapıldı. Eklenen parçalarla birlikte planlanan fiyat belli bir miktarda artış gösterdi. ÖTR’de 

belirlenen 8611,63 TL’lik fiyat, 10.924,95 TL olarak değişiklik gösterdi. Böyle bir duruma 

hazırlık yapmak için takım, malzemelerin birçoğunu planlanan tarihten önce temin etti. Sadece 

geri kalan fiyatın maddi destek talebi olarak iletilmesine karar verildi. 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

 
                                                        Şekil 4: Sistem tasarımı şeması 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

                                                                                                                                                                                                                        
Şekil 5: Aracın yeniden tasarlanılmış görünümü           

 

Ön tasarım raporunda yer verilen su altı araç tasarımı üzerinde yapılan 

münakaşalar sonucunda ve yapılan değerlendirmeler sayesinde ÖTR’de üstünde 

karar kılınan robotun eksikliklerine göre tasarım baştan yeniden düzenlendi.  

                        

 Şekil 6: Aracın üstten görünümü 
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Şekil 7: Pervanelerin tasarımda görünümü  

Yeni tasarımda yapılan değişikliklerde göze alınılan kriterler: 

 

Özgünlük: Diğer takımların tasarımlarına kıyasla daha eşsiz bir görünüm elde 

edilmeye çalışıldı.  

 

İşlevsellik: Motorlar en yüksek verimde çalışabilecekleri şartlara uygun bir 

konumda yerleştirildi. Aracın hareketini kısıtlayacak olan sürtünmelerden 

kaçınılmaya çalışıldı.  

 

Ağırlık ve Ebat: Aracın eni, boyu ve genişliği kontrolünün kolay sağlanması ve 

şartnamede belirtilen görevlere uygunluk sağlayabilmesi için en minimal şekilde 

tasarlanmaya çalışıldı.  

 

Yerlilik: Kullanılacak malzemeler (pervaneler, robotik kol) 3B yazıcıdan 

çıkartılacaktır. Ayrıca elektronik parçaları sudan izole edecek olan tüpümüz de yerli 

üretim yapan bir markadan temin edilecektir. Şaseyi oluşturacak kendi 

tasarımlarımız olan alüminyum levhalarımız ise sanayideki işinin ehli olan 

ustalarımıza yaptırılacaktır. 

 

Görevlere uygunluk: Aracın, görevleri rahatça gerçekleştirebilmesi için gövde 

tasarımı, aracın hareket kabiliyetini en yüksek seviyede kullanabileceği şekilde 

tasarlanmıştır. 
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Ön tasarım raporumuzdaki levha tasarımımız, kullanmayı düşündüğümüz motor 

sayısına ve gücüne göre tasarlanmıştır. 

 
                                       Şekil 8: Aracın eski görünümü 

 

Motorlarımız yazılım ekibimizin yapacağı kodlamaya göre ayarlanacağı için 

motorların sayısının arttırılmasına ve konumlandırılmasında değişiklikler 

yapılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla pervanelerin de konumları yeniden 

düzenlenerek levha tasarımı en uygun şekilde tasarlanmıştır. Aracın inşası sırasında 

herhangi bir problem ile karşılaşıldığında takım üyelerinin kolay müdahale 

yapabilmesi için gerekli boşluklar sağlanmıştır. 
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                              Şekil 9: Alüminyum levhanın görünümü 

 

 

Ön tasarım raporundaki tüp tasarımımız daha az maliyet oluşturmak için kendi 

imkanlarımızla tasarlanıp üretilmeye çalışılmıştı. Fakat deneyimlerimizle elde 

ettiğimiz sonuçlara göre tüpümüzün su alması engellenemedi. 

 

                                          Şekil 10: Tüpün eski görünümü 

Yarışmada tüpün su geçirme riskini ortadan kaldırmak için tüpümüz yerli üretim 

yapan bir firmadan temin edilecektir. 

Özellikler:  

•  İç Çap: 90 mm 

• Dış Çap: 100 mm 

• Tuzlu suda kullanıma uygun 

• Anodize alüminyum ve krom malzeme 

• Yüksek basınca dayanıklı 

• 100 – 200 metre azami derinlik (hazne uzunluğuna göre fark göstermektedir) 

• Daha az sızdırmazlık elemanı 

• 8 motora kadar çıkış/8 pin iletişim hattı/4 adet anahtarlama kanal hattı 

                                             Şekil 11: Hazır alınacak su altı haznesinin görünümü 
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Robotik kol: Üyelerimizin Solidwork uygulamasından tasarladığı robotik kolumuz 

şartnamede anlatıldığı üzere yarışma esnasında yerine getirmesi gereken görevlere 

uygunluğu göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Solidwork uygulaması 

üzerinden kol üzerinde yapılan hareket testleri sayesinde aracımıza en uygun, 

elverişli kol tasarlanmaya çalışılmıştır. Kolun verilen görevlerdeki nesneleri daha 

rahat tutabilmesi ve düşürmemesi için iç tarafına silikon parçacıklar 

yerleştirilmiştir. 

 

                               Şekil 12: Robotik kolun görünümü 

 

                                                            Şekil 13: Robot kolun araçtaki yerleşim yeri 
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4.2.2. Malzemeler  

Pervaneler: Teknofest 2020 İnsansız Su altı yarışmasından kalan motorlar ve 

kendi tasarımımız olan pervaneler kullanılacak idi. Fakat motorların gücüne bağlı 

olarak yapılan değişiklikten dolayı 3B yazıcıdan bu yıl seçtiğimiz motorlarımıza 

göre tasarlanan 6 adet pervane kullanılacaktır.  

 

 
                                          Şekil 14: Pervanelerin görünümü 

 

Sualtı Haznesi: Elektronik sistemleri su basıncından ve suyla temastan koruyan 

elemandır. Hazne, içerisindeki donanımları su, gaz ve tozdan korur, tüm ortamlarda 

+14 bar basınca kadar sızdırmazlık sağlar.   

Sızdırmazlık 

Hazne her iki kapakta silindir çevresinde ikişer adet, ön cama bağlı bir ve arka 

aktarıcıya bağlı iki olmak üzere toplam 7 adet o ring conta içerir. O ring contalar 

yüksek basınçta sızdırmazlık sağlamaları sebebiyle su altı uygulamalarında yoğun 

olarak kullanılmaktadır. 

Basınç Dayanımı 

Silindirik form, küresel formdan sonra en yüksek basınç dayanımına sahip yapıdır.  

Genel Yapı 

Hazne, akrilik tüp, eloksal kaplı alüminyum flanşlar ve paslanmaz çelik 

cıvatalardan oluşur. 
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                                                        Şekil 15: Su altı haznesinin dikey görünümü 

         
 

Alüminyum Levha: Robotun şasesini oluşturacak alüminyum levhalar, oldukça 

uygun fiyatlı ve kısa sürede uygulanabilir malzemelerdir. Aracımızda alüminyum 

levhanın tercih edilmesinin en önemli nedenleri seri montaj özelliğine sahip olması, 

dayanıklılık ve tasarım özelliğinin fazla olması ve hafif olmasıdır. 3mm 

kalınlığındaki alüminyum levhalar kullanılacaktır. 

                                         Şekil 16: Alüminyum levhanın görünümü 
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Alüminyum Çubuk: Alüminyum çubuk dayanıklı ve çok ağırlık yapmayan bir 

materyaldir. Aracın yapımında iç çapı 5, dış çapı 7mm alüminyum çubuklar 

levhaların arasına yerleştirilerek iskeletin desteklenmesi ve sağlamlaştırılması 

hedeflenmektedir. 

                              Şekil 17: Alüminyum çubukların görünümü 

 

Filamentler: 3B yazıcıların kaynaşık modellemesi için kullanılan termoplastik 

besleme stokudur. Farklı özelliklere sahip, yazdırmak için farklı sıcaklıklar 

gerektiren birçok filament türü vardır. Takımımız filament olarak PLA ve ABS 

filamentlerini tercih etti. 

Takımımızın satın almak yerine kendi tasarlayıp üreteceği çoğu parçanın üretimi 

filamentler sayesinde 3B printer ile yapması planlanmaktadır. Filamentler 

kullanılarak 3B yazıcıda robotumuzun mekanik kolu ve elektronik levhası 

üretilecektir. 

                                  Şekil 18: Filamenterin örnek görünümü 
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MALZEME ADI KULLANIM YERİ MİKTARI 

Alüminyum 

Levha Aracın Şasesi Kalınlık: 3mm | 2 Adet 

Su altı Haznesi Elektronik Malzeme Haznesi 

Çap: 90mm Uzunluk: 300mm | 1 

Adet 

Pervane Motor Yuvası Çap: 76.70mm | 6 Adet 

Profil Çubuk İskelet Sabitleme Çap: 7mm | 8 Adet 

Pixhawk Motor Kontrolü 1 Adet 

Basic ESC Hız Kontrolü 5 Adet 

Raspberry Pi 4 Kontrol Paneli 1 Adet 

Kamera Görüntü Alımı 1 Adet 

Thruster Kablo Elektronik Devre 15 Adet 

Joystick Robot Kontrolü 1 Adet 

Servo Motor Motorlar 6 Adet 

Nem Sensörü Nem Algılama 1 Adet 

Mesafe Sensörü Mesafe Algılama 1 Adet 

İvme ve Gyro 

Sensörü İvme ve Gyro Algılama 1 Adet 

3B Filament Parça Üretimi 2 Adet 
                                     Tablo 1: Malzeme listesi 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Robotik kolun tasarımı görevlere ve araca uygun bir şekilde Solidworks 

programı üzerinden yapılacak ve 3B yazıcıdan çıkartılması planlanıyor ancak 

üretiminde bir hata oluşması durumunda, internetten hazır parçalar alınarak robotik 

kolun eksik kısımları tamamlanacaktır. Aracın elektronik elemanlarını içinde 

barındıran şeffaf tüpün internetten uygun ölçülerde temin edilmesi planlanmaktadır. 

Tüpün malzemesi için pleksiglas kullanılacaktır.  

 

 

Lazer Kesim: Demir, alüminyum, paslanmaz çelik ve metal malzemeleri kesmek 

için tercih edilen bir teknolojidir. Odaklanmış lazer ışını malzemeye yönlendirilir; 

daha sonra eritilir, yanar, buharlaşır veya bir gaz püskürterek atılır, yüksek kaliteli 

yüzey kaplamalı bir kenar bırakır. Endüstriyel lazer kesiciler, düz levha 

malzemelerin yanı sıra profil ve boru malzemeleri kesmek için kullanılır. Aracın 

iskeletini oluşturan alüminyum levhalar lazer kesim ile elde edilecektir.  
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                           Şekil 19: Lazer kesimin temsili görünümü 

 

3B Yazıcı: Üç boyutlu baskı 3 boyutlu olarak tasarlanmış sanal bir nesnenin 

polimer, kompozit, reçine gibi malzemelerden ısıl veya kimyasal işlemden 

geçirilerek üretilme işlemidir. Değişik türlerde ve tekniklerde baskı yapabilen üç 

boyutlu yazıcılar vardır. En yaygın kullanıma sahip olan üç boyutlu yazıcıların 

çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış herhangi bir üç boyutlu bir 

nesnenin sanal olarak katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının eritilen 

hammadde dökülerek üst üste gelecek şekilde basılmasına dayanır. 3B yazıcı 

Aracımızdaki robotik kol ve elektronik levha 3B yazıcı kullanılarak üretilecektir.  

 

 
                        Şekil 20: 3B yazıcının temsili görünümü 

 

 

Lehimleme: Lehimleme, iki veya daha fazla metalin birleştirilmesi işlemidir. Bu 

işlemde iki veya daha fazla metal parçanın uçları, çok yüksek sıcaklıkta eritilmiş 

lehim ile birbirlerine tutturulur. Takımımız havya ile lehimleme tekniğinin 

kullanılmasını planlamaktadır. Havya ile lehimleme, lehimleme tekniklerinin en 

temelidir. Lehimlenecek bölge havya ile ısıtılır. Isıtılan bölgeye lehim tutulur ve 

lehim iletken bölgeyi kaplar. Lehim soğuduğunda işlem tamamlanmış olur. 

Aracımızın elektronik aksamını kurarken lehim kullanmayı planlıyoruz. 
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                                                      Şekil 21: Lehimlemenin temsili görünümü 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 
 

                                                                     Şekil 22: Su altı haznesinin ölçüleri 

Su altı haznesinin özellikleri; 

• İç Çap 90mm 

• Dış Çap 100mm 
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                                            Şekil 23: Şasenin boy ölçüleri 

 

 

 
                     Şekil 24: Şasenin genişlik ölçüleri 

 

 

Aracımızda: 

• 2 adet yukarı aşağı kontrol için yatay bir şekilde, 

• 4 adet ileri geri ve sağ sol kontrol için 45 derecelik açıyla yerleştirilmiş 

6 adet motor bulunmaktadır. 
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AUV aracımızın uzunluğu 370mm, eni 340mm ve kalınlığı kalınlığı ise 

yaklaşık 150mm’dir. Robotik kol ile uzunluğu 480mm olmaktadır.  

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 4.3.1.Elektronik Tasarım Süreci 

Takıma sağlanan 220 VAC enerji önce motorlar için 12 V’a 

dönüştürülecek sonra pixhawk ve raspberry pi için 5 V’a dönüştürülecek ve 

bunlar yapılırken dönüştürücü kullanılacak. Bu yüzden batarya 

kullanılmamasına karar verildi. Kablo su geçirmeyecek şekilde izole edildikten 

sonra su sızdırmazlık konusunda bir problem olmayacağı düşünülüyor. Araçta 

ana işlemci olarak Raspberry Pi kullanılmıştır. Bunun nedeni hem işlemci 

gücünün iyi olması hem de birden fazla programı çalıştırabilmesidir. “Raspberry 

Pi’nin araçtaki görevi, yer istasyonuyla araçtaki birimlerin iletişimini 

sağlamaktır. Bunu, yer istasyonu bilgisayarı ile araç arasında Ethernet 

vasıtasıyla yerel ağ bağlantısını kurarak gerçekleştirir.”(2020, İnsansız Sualtı 

Yarışması, Temel kategori, Eagle Tech AUV Takımı) 

Ayrıca Raspberry Pi’a bilgisayardan gelen komutları çeşitli yerlere 

dağıtmak için de Pixhawk kullanılması kararlaştırılmıştır. “Robottaki asıl 

görevi, Raspberry Pi’dan aldığı komutları robottaki hız kontrolüne yani 

ESC’lere iletmektir.”(2020, İnsansız Sualtı Yarışması, Temel kategori, Eagle 

Tech AUV Takımı) Araçta ESC kullanılmasının sebebi ise robotu daha güvenli 

ve kontrollü bir hale getirmektir. Temel görevi hızı kontrol etmektir. Kumanda 

ile motor arasındaki haberleşmeyi sağlar. Bunlara ek olarak araçta ayrıca ivme, 

mesafe, nem ve basınç sensörleri de bulunmaktadır. Bunun sebebi aracın 

kontrolünü daha kolaylaştırıp, olası bir anormal durum karşısında daha kolay bir 

şekilde harekete geçilmesini sağlamasıdır. 

Ayrıca motorlarda, hem robot için çok güçlü olduklarından hem de yurt 

içinden motor alıp daha ucuza elde etmek, için bir değişikliğe gidildi. ÖTR’de 

T100 Thruster olarak karar verilen motorlar, M1 Su Geçirmez Su altı Motoru ile 

değiştirilmeye karar verildi. 

Tasarım şemasının son hali sistem tasarımı başlığı altında verilmiştir.  

 

ESC: ESC, elektrikli motorla çalışan RC model araçlarda kullanılır. Araçtaki 

kumanda alıcısına bağlı çalışır. Kumandadan gelen sinyalleri motora iletir. Gaza 

veya frene bastığımız zaman motora gidecek olan enerji miktarını basışa göre 

gönderir. Bu da daha kontrollü bir araç demek.  
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Özellikleri:  

▪ Giriş gerilimi 7-26 V                                                                                   

▪ Maksimum akım 30 A                                                         

▪ Sinyal gerilimi 3,3-5 V 

▪ Ağırlık 16,3 gram 

 

Pixhawk: Pixhawk hobi, akademik ve geliştirici gruplar için düşük maliyetli, 

yüksek kaliteli ve hazır otopilot donanım tasarımlarına standart sağlayan 

bağımsız bir açık donanım projesidir. Pixhawk hava, kara veya su altı 

araçlarında otonom için kullanılan bir parçadır. Oldukça gelişmiş bir otopilot 

sistemi olan pixhawk, açık kaynak kodu Stm32 tabanlı yazılım tabanı olarak da 

ArduPilota dayanan bir otopilot modülüdür. Uzaktan kumandalı uçak, 

helikopter, tekne, denizaltı gibi aletleri tam özellikli profesyonel bir araca 

dönüştürür. Gereken enerjiyi Raspberry Pi üzerindeki USB girişinden almakta 

ve iletişimini yine bu USB kablo üzerinden gerçekleştirmektedir. Bizdeki 

kullanımı ise Raspberry Pi'a bilgisayardan gelen komutları ESC ye iletmesidir. 

Özellikleri:  

▪ Ana işlemcisi 32 bit Arm Cortex M4 tabanlı 

ST Microelectronic’in bir (STM32F427 

Cortex M4 core with FPU). Bu “Real Time 

Operating System” ile kullanılıyor.  

▪ 168 Mhz/256 KB RAM/2 MB Flash  

▪ 14 adet PWM çıkışı bulunmaktadır  

▪ Ağırlığı 38 gramdır  

▪ 7 V yüksek akımlı servo çıkışları  

▪ Boyutu 50 mm x 15. 5 mm x 81.5 mm’dir. 

 

Raspberry Pi 4 (2GB): Bilgisayara veya televizyona bağlanılabilen kart 

boyutunda bir bilgisayardır. Bir bilgisayardan beklenilen her şeyi yerine 

getirebilir. Raspberry Pi'ın diğer mikrokontrol kartlarına göre en büyük avantajı 

işlemci gücü ve aynı anda birden fazla program çalıştırabilmesidir. Az sayıda 

çevre birimine ihtiyaç duyar ve tam fonksiyonlu bir bilgisayar gibi iş görür. 

Robotta, daha güncel oluşundan dolayı Raspberry Pi 4 kullanmak tercih edildi. 

Özellikleri:  

▪ 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU 64-bit SoC Broadcom 

2711  

▪ 2 Gb LPDDR4 RAM  
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▪ 4kp60 HEVC video  

▪ VideoCore VI grafikleri  

▪ 5V-3A çalışmasını destekleyen USB-C güç 

girişi  

▪ Gerçek Gigabit ethernet  

▪ 2 adet mikro HDMI bağlantı portu 4K video  

▪ 2 adet USB 3.0 ve 2 x USB 3.0 portları  

▪ Bluetooth 5.0 BLE  

▪ Boyut: 68.63 x 94.09 x 26.63 mm 

 

İvme Sensörü: Sensör robotumuzun dengesini kontrol eder ve denge kaybı gibi 

durumlarda gereken veriyi ileterek robotun kontrolünü kaybetmeden bunu 

düzeltmemize olanak sağlar. 3 eksen açısal ivme ve 3 eksen gyro olmak üzere 6 

eksende ölçüm yapabilen sensördür. Sensörün pixhawk kontrol kartındaki 

uygun portlara bağlanması hedeflenmiştir. 

Özellikleri:  

▪ Güç kaynağı: 3-5v (dahili düşük bırakma 

regülatörü)  

▪ İletişim modları: standart IIC iletişim protokolü  

▪ Dahili 16 bit AD dönüştürücü, 16 bit veri çıkışı  

▪ Jiroskop aralığı: 250 500 1000 2000 ° / s  

▪ Hızlanma aralığı: 2 4 8 16g  

▪ Kaliteyi sağlamak için Daldırma Altın PCB makine 

kaynak işlemi  

▪ Pin aralığı 2.54mm  

 

Mesafe Sensörü: Sensör ile robotun hareketi sırasında havuzun zemini ile araç 

arasındaki mesafeyi ölçer. Bu verilerle aracın hareketini daha az hata ve zaman 

ile yapılması hedeflenir. Sensör sonar iletişim kullanarak karşısındaki nesneye 

olan mesafeyi hesaplar. Sonar denilen sistem ses dalgalarını kullanarak cismin 

uzaklığını hesaplanmasını sağlar. Sensör Pixhawk kontrol kartına bağlanıp 

veriyi kontrol masasına iletir.  

Özellikler:  

▪ Çalışma Gerilimi: 5V DC  

▪ Bekleme akımı: 5mA  

▪ Çalışma Akımı: 30mA  

▪ Akustik emisyon frekansı: 40kHz  

▪ Maksimum mesafe: 4.5m 
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▪ Minimum mesafe: 25cm  

▪ Bağlantı pinleri: +5V, Trig, Echo, GND  

▪ Modül boyutları: 41mm*28.5mm  

▪ Hassasiyet: ~0.5cm  

▪ Görüş açısı: <50°  

▪ Çalışma sıcaklığı: -10 ~ 70 ℃  

 

Nem Sensörü: Sensör içinde bulunan neme duyarlı bileşen sayesinde nem 

oranını ölçebilir ve veriyi iletebilir. Aracın su kaçırması gibi durumlarda gereken 

veriyi ulaştıracaktır. Pixhawk kontrol kartındaki uygun porta yerleştirilmesi 

hedeflenir. Nem sensörünün bu model seçilmesi ile uyumluluk problemlerinin 

engellenmesi hedeflenmiştir.  

Özellikleri:  

▪ DHT serisinin yüksek performanslı modellerindendir.  

▪ Dijital çıkış vermektedir.  

▪ Çalışma Gerilimi: 3.3-5 VDC  

▪ Ölçüm Aralığı:  

o Nem: 0-100%RH  

o Sıcaklık: -40 - 80 °C  

▪ Hassasiyet: 

o Nem: +/- %3 (Max %5) RH  

o Sıcaklık: < +/- 1°C  

o Ölçüm Periyodu: 2 s  

▪ Ürün Ölçüleri: 22x28x5 mm BMP180 

  

Dijital Barometrik Sensör: Basınç sensörü uygulanan basıncı algılayıp, bunu 

analog bir sinyale çevirir. Analog sinyal ise gerekli dönüştürücüler ile 

uygulamalarda kullanılacak verilere dönüştürülür. Bu sensörün seçilmesinin 

nedeni basıncı kolayca takip edip kontrol altında tutmaktır.  

Özellikleri:  

▪ Boyut: 21mm x 18mm  

▪ 1.8V-3.6V Besleme Gerilimi  

▪ Max I2C Hızı: 3,5Mhz  

▪ Düşük güç tüketimi- 1Hz'de 0.5uA  

▪ I2C arabirimi  

▪ Çok düşük ses- 0,02hPa (17cm)  

▪ Tam kalibre edilmiş  

▪ Basınç Aralığı: 300hPa- 1100hPa (+ 9000m-500m) 
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Raspberry Pi Kamera Modülü V2: Raspberry Pi yüksek çözünürlüklü 

kamera, üzerinde CSI konektörü bulunan tüm modeller ile uyumludur (yalnızca 

Pi Zero modelinde bu konektör bulunmamaktadır). Bu kamera, fotoğraf ve HD 

çözünürlükte video çekiminde kullanılabilir. Kamera modülü üzerinde Sony 

tarafından üretilen yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı video desteği sunan 

IMX219PQ görüntü algılayıcı sensör bulunmaktadır. Ayrıca otomatik beyaz 

dengesi, pozlama telafisi kontrolü ve ortam ışığı algılama gibi özellikleri de 

bulunmaktadır. Bu kameranın seçilmesinin temel nedeni kameranın kullanılacak 

Raspberry Pi 4 kartı ile uyumlu olmasıdır. 

Özellikleri: 

▪ Yüksek kaliteli görüntü algılama 

▪ Büyük veri işleme kapasitesi 

▪ 8 megapiksel sabit odak noktalı 

▪ 1080p, 720p60 ve VGA90 destekli 

▪ Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı 

▪ 15-pin şerit kablo 

         

DS3225 Su Geçirmez Servo Motor: Servo motor açısal hareketleri yapmaya 

yarayan bir motor çeşididir. Çoğu robot teknolojilerinde kullanılmaktadır. 

DS3225 servo motor, su geçirmez olduğu ve yeterli gücü sağladığı için 

seçilmiştir.  

Özellikleri:  

▪ Durma Torku (5V): 21 kg / cm  

▪ Durma Torku (6,8 V): 24,5 kg / cm  

▪ Hız: 0.15 sn / 60 ° (5V) / 0,13 sn / 60 ° (6,8 V)  

▪ Çalışma gerilimi: 4.8 ~ 6.8 dc volt  

▪ Ağırlık: 60 g  

▪ Motor Tipi: DC Motor  

▪ Dişli Türü: Bakır ve Alüminyum  

▪ Çalışma sıklığı: 50-333Hz  

▪ Boyut: 40 x 20 x 40,5 mm  

    

Joystick: Bir giriş cihazıdır. Makinelere yön açı vermek, 

belirli görev atamak için kullanılır. Araçta kontrol için joystick 

kullanılmaktadır. 

İtici: Motor seçiminde su geçirgenliğini en aza indirmek ve yerliliği artırmak 

için yerli markaları tercih edilmiştir. Tamamen sertleştirilmiş kaplamaya sahip 
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statör kısmı sayesinde limitsiz bir derinliğe kadar dalabilen M1 Su Geçirmez Su 

altı Motoru tasarlamış olduğumuz aracın itici vazifesini üstlenecektir.   

• Voltaj Aralığı: 3s-6s (12v – 24v) 

• Sürekli Akım: 8A 

• Peak Akım: 12A 10sn 

• Voltaj – Devir İlişkisi: 350kv 

• Anodize alüminyum gövde 

• Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

• Tamamen izole edilmiş 

 

Motor boyutları; 

 

Şekil 15: Motorların ölçüleri 

 

 4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Aracın algoritması için iki seçenek belirlenmişti. Seçeneklerden bize daha 

uygun olanı hazır bir arayüz kullanmaktır. Diğer bir seçenek olan özgün arayüzü 

oluşturmak sürecin işleyişinden dolayı gerçekleştirilemedi. Hazır arayüzünün 

algoritması belirli prensiplerle çalışır. 

 

Hazır olarak alınan algoritma, yönlendirme ve kontrol birimlerinden oluşur. 

Kullanılan sistemin yön algoritması en temel şekilde “kontrol masasından gelen 

verilerin işlenerek motorlara gerekli sinyallerin gönderilmesi ve bu şekilde 

aracın hareket ettirilmesi” prensibiyle çalışmaktadır. Sistemde kontrol 

algoritması olarak PID kontrol algoritması kullanılması planlanmaktadır. 

QGroundControl uygulaması PID kontrol algoritmasıyla şemada gösterildiği 

gibi çalışmaktadır.  
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                     Şekil 26: Aracın algoritmasının akış şeması 

 

“PID kontrol sistemi yaygın olarak kullanılan bir kontrol döngüsü geri 

bildirim mekanizmasıdır. Bir PID denetleyici ölçülü bir süreç içinde değişen ve 

istenilen ayar noktası ile arasındaki farkı alarak bir "hata" değeri hesaplar. 

Kontrolör, süreç kontrol girişini ayarlayarak hatayı en aza indirir ve böylece 

istenilen ayar değerine ulaşmaya çalışır.” (2020, İnsansız Su Altı Yarışması, 

Temel Kategori, Petty_Nox Takımı) 
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                      Şekil 27: PID Genel Kontrol Algoritması Akış Şeması  

 

 
                           Şekil 28: PID Kontrolörün Transfer Fonksiyonu 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Raspberry Pi, Pixhawk ile yerüstü istasyonu arasındaki iletişimi sağlamak ve 

kameradan aldığı veriyi QgroundControl arayüzüne iletmek ile sorumludur. 

Raspberry Pi kartına, robotik kol yazılımını yüklemek planlandı. Robotik kolun 

yazılımında daha rahat olacağı için ve büyük kütüphanelere ulaşmaya olanak 

sağladığı için Python yazılım dilini kullanma seçeneği üzerinde duruldu. Aracımız 
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JoyStick kumanda ile yerüstü istasyonuna bağlanarak kullanılacaktır. 

QGroundControl adlı arayüzünden alınan ArduSub yazılımı Pixhawk üzerinde 

kullanılacaktır. (Görüntü işleme eklenecektir.) 

Aracın kontrolünü ve araçla iletişimi sağlayan üç adet yazılım vardır. Bunlar: 

• ArduSub yazılımı, 

• QgroundControl yazılımı, 

• Companion yazılımıdır. 

 

4.3.3.1.   Ardusub Yazılımı 

Sistemin ana yazılımıdır. Elektronikte kullanılan Pixhawk cihazıyla 

uyumlu olduğu için yazılımda kolaylık sağlayacaktır. Pixhawk’a gönderilen 

pilot verilerini işleyerek aracın kontrolünü sağlamak ile sorumludur. Aynı 

zamanda Pixhawk’tan aldığı verileri usb yardımıyla, MAVProxy protokolünü 

kullanarak Raspberry Pi’a iletir ve oradan yerüstü istasyonuna iletilmesini 

sağlar. Ayrıca ArduSub yazılımının temeli olan ArduPilot yazılımı, güncel ve 

evrensel bir yazılım dili olan “C++” ile kodlanmıştır. ArduSub yazılımının 

araca sağlayacağı başlıca faydalar şunlardır: 

Geri besleme kontrolü ve kararlılığı: Bir multicopter otopilot sistemine 

dayalı olarak, ArduSub kontrolörü yönlendirmeyi aktif olarak sürdürmek için 

doğru geri besleme kontrolüne sahiptir.  

Derinlik tutma: Basınç tabanlı derinlik sensörlerini kullanan ArduSub 

kontrolörü derinliği birkaç santimetre içinde tutabilir.  

İstikamet bekletme: dönüş komutu verilmediğinde ArduSub, varsayılan 

olarak, istikametini korur.  

 

4.3.3.2.   QGroundControl Yazılımı 

Su altı aracının yönetiminde kullanılan yazılımdır. Kullanışlı bir arayüze 

sahip olan bu yazılım, yerüstü istasyonu bilgisayarına yüklenir. Pilottan 

alınan verileri iletmekle görevlidir. Aldığı verileri Raspberry Pi kartına iletir. 

Raspberry Pi da QGC yazılımından aldığı veriyi Pixhawk’a iletir. Aynı 

zamanda Raspberry Pi kartından aldığı telemetri verilerini alır ve arayüzde 

pilota gösterir. Kameradan gelen canlı video yayınını da yer üstü 

istasyonunun ekranında göstermek ile sorumludur. 
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4.3.3.3.   Companion Yazılımı 

Raspberry Pi Companion Computer yazılımı, otopilot yazılımı olan 

ArduSub ile QGroundControl yazılımı arasındaki bağlantıyı sağlar. Bu 

bağlantı ethernet kablosu kullanılarak yer üstü bilgisayarına kadar uzanır. 

Ayrıca Companion yazılımı Raspberry Pi üzerinden HD görüntü yayın 

yapmakla da görevlidir. 

                                                     Şekil 29: Yazılım genel akış şeması 

 

4.2. Dış Arayüzler 

 

                                      Şekil 30: QGC arayüzü görünümü 

 

QGroundControl Arayüzü: QGroundControl, PX4 veya ArduPilot motorlu araçlar için 

tam uçuş kontrolü ve araç kurulumu sağlar. Sürüş esnasında çeşitli özellikleri ile yardım 

sağlar ve GPS, kamera görüntüsünü gibi önemli telemetrileri kullanıcıya sunar. HD bir 

şekilde gelen kamera görüntüsü ile operatör ve yardımcı operatörden biri robotik kolu biri 

de robotu kullanır, uyumlu ve eşzamanlı çalışarak robotu yönlendirirler. JoyStick ile 

uyumludur, rahat bir şekilde kullanılır. Sensörlerden alınan verileri pilota gösterir. 
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Arayüz, sade ve pilotun dikkatini dağıtmayacak şekilde tasarlanmıştır. Şekil’de 

gösterildiği gibi ekranın sağ tarafında çeşitli telemetri değerleri verilirken aracın detaylı 

ayarlamaları sol üstte bulunan sekmede gizlenmiştir. 

 

 

 
                            Şekil 31: Qgroundcontrol arayüzünde parametrelerin görünümü 

 

Güç Durumu: Aracın içinde bulunan güç kaynağının kullanım kapasitesinin durumunu 

gösteren simgedir. Bu simge robotun ne kadar daha şarj etmeden kullanabileceğini ve şarj 

ettikten sonraki kullanım süresi hakkında bilgi verir.  

 

İvme Ölçer ve Pusula: Aracın ivmesini ve hızını ölçer. Aracın maksimum hızlarını ve 

belirli bir zamanda ne kadar yol aldığını gösterir. Pusulayı kullanarak ise araç görülmese 

bile aracın hangi yönde gittiğini anlaşılır ona göre yönlendirilir.   

 

Derinlik: Aracın bulunduğu derinlik hakkında bilgi verir ve bu sayede aracın güvenli bir 

şekilde derinlik ayarlarını yaparak olması gereken derinlikte kalması sağlanabilir. 

 

GPS ve Kamera Görüntüsü: GPS aracın anlık konumunu, koordinatlarını ve o konumla 

ilgili bilgileri gösterir. Bu da aracın nerede olduğunu daha kolay görülmesini sağlar. 

Kamera görüntüsü ise aracı bilgisayardan kontrol ederken robottaki kamera aracılığı ile 

gelen görüntüyü bilgisayar üzerinden görülmesi sağlanır ve kamera yarışma esnasında 

yapılması gereken görevlerin yerini ve pozisyonunu gösterir.  

 

5. GÜVENLİK 

Robot inşa ederken sadece inşaata odaklanmayıp hem bizim hem de çevremizdeki canlıların 

güvenliğini korumak için elimizden geldiğince uğraştık. Başlamadan önce her ekip üyesinin 

laboratuvar kurallarını bildiğinden emin olundu. Özellikle elektrik üreten aletler dikkatli ve 
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sudan uzak kullanıldı. Aracımız su altında gideceğinden dolayı yalıtıma da özel ilgi gösterildi. 

Her gün bir üye seçildi ve o üye o günün güvenlik kontrolcüsü olup bir hata gördüğünde 

arkadaşlarını uyardı.  

BİRİMLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

MEKANİK Bakımsız parça yok. 

MEKANİK Paslanmış, kırılmış, hatalı veya yanlış yere takılmış parça yok. 

MEKANİK Mekanik kolun kontrolü yapıldı. 

MEKANİK 
Tüm vidalar yeteri kadar sıkılmış mı, gevşemiş  

vida/somun yok. 

ELEKTRONİK İş bittikten sonra tüm sensörler kontrol edildi. 

ELEKTRONİK Ucu açık veya aşınmış kablo yok. 

ELEKTRONİK Gereğinden fazla veya az güç uygulanmıyor. 

ELEKTRONİK Tüm kablolar doğru yere bağlı. 

ELEKTRONİK 
Elektriği kesmek için olan buton kolay  

ulaşılabilir bir yerde. 

ELEKTRONİK 
Elektriği kesmek için konulan butonun yerini  

herkes biliyor. 

YAZILIM 

Alıcı ve verici arasındaki tüm bağlantılar  

sağlıklı şekilde çalışıyor mu, eksik veya yanlış  

yere giden sinyal yok. 

YAZILIM Arayüz en uygun ve güvenilir şekilde bilgi ve görüntüyü sağlıyor. 

GENEL Kesici delici aletler olması gereken kutuda. 

GENEL 
Çalışma alanında herhangi bir sıvı, içecek/ 

yiyecek yok. 

GENEL Çalışma alanında herkes gözlük ve eldiven takıyor. 

GENEL Prizde unutulmuş kablo yok. 

GENEL İş bittikten sonra çalışma alanı temizlendi. 
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GENEL 
Robot havuzda test edildikten sonra tüm  

parçalar eksiksiz bir şekilde geri getirildi. 

GENEL 
Robota dolanmış, hareketini kısıtlayan veya yanlış yerde olan kablo 

yok. 

GENEL Çevreye ya da canlılara zarar verilmedi. 

GENEL 
Robotun inşaasına başlamadan önce tüm parçaların tam olup olmadığı 

kontrol edildi. 

GENEL Parçaların su geçirmezlik özelliği test edildi. 

GENEL Alanda yangın söndürme aleti var mı? 

GENEL 
Havuzda elektrik kaçağı olmamasına veya elektrikli bir aletin 

güvensiz yaklaştırılmamasına dikkat edildi. 

GENEL 
Tüp ve kabloların bağlantı noktasının su geçirmez olduğundan emin 

olundu. 

                                                                Tablo 2: Güvenlik tablosu 

 

6. TEST 

COVID-19 nedeniyle takım üyelerimiz toplanıp ortak bir şekilde robot hakkında bir çalışma 

yürütemediğinden test çalışmaları henüz gerçekleştirilememiştir. Ancak yapılacak testlerin 

büyük bir çoğunluğu planlanmıştır ve olası sonuçlar önceden düşünülmüştür. Planlanan test 

süreçleri şu şekildedir: 

 

• Robotta kullanılacak tüp için seçilen materyalin ve iskelette kullanılacak malzemelerin 

su geçirmezliği sualtında test edilecektir.  

• Raspberry Pi ile Ethernet kullanarak bilgisayar arasında haberleşme sağlanacaktır ve her 

şeyin düzgünce iletildiğinden emin olunacaktır.  

• Görevler için kullanılacak sualtı kamerasının su altında sağladığı görüntü çözünürlüğü 

ve performansı Raspberry Pi üzerinden incelenecektir.  

• Gereğinden fazla veya az elektrik  ve ya tehlike içeren birim var mı diye bakılacaktır.  

• Hiçbir elektronik birime su sızmadığından emin olunacaktır ve hepsi yalıtılıp sualtında 

denenecektir.  

• Robotik kolun hareket kabiliyeti, cisimleri kavrayışı ve stabilitesi test edilecektir.  

 

• Robotun sisteminin tamamının kurulumu yapılarak motor ve pervanelerin testleri 

gerçekleştirilecektir. 

• Motor suyun altına sokulup sızdırmazlığı kontrol edilecektir. 

• ESC ile motor kalibre edilip her şeyin düzgün çalıştığına emin olunacaktır. 

• Motor pervaneler ile birleştirilip itiş gücü test edilecektir. 

• Dönüştürücülerimize elektrik verip doğru çalıştığından emin olunacak. 
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7. TECRÜBE 

 

Covid-19'dan dolayı parçalar henüz test edilememiştir. 

2020’de Eagle Tech AUV takımı bünyesinde katıldığımız TEKNOFEST İnsansız Su altı 

Yarışması’na hazırlanırken ve bu yıl rapor aşamalarında tecrübeler edinebildik. Şu ana kadar 

herhangi bir kaza söz konusu olmadı. Bu tecrübeler şu şekildedir: 

 

• Yarışmaya ilk başta 4 motor ile katılınılması düşünülmekteydi. Fakat motorların su 

altında kullanıma göre pervaneleri kıracak derecede çok güçlü olduğu tecrübe edildi. Bundan 

dolayı gücü, su altında kullanımımıza yeterli olan ve sayıca daha çok olan motorlar 

kullanılmasına karar verildi. 

• 2020’de katıldığımız Teknofest İnsansız Su altı Yarışması’na hazırlanırken su altı 

haznesini kendi tasarımımızla elde ettik ama bazı hatalardan dolayı haznemiz su aldı.  Bu sene 

de aynı riski almamayı tecrübe etmiş olduk. Sonuç olarak bu yıl yerli bir firmadan hazır olarak 

bir su altı haznesi almaya karar verildi. 

• KTR raporunu hazırlarken aracın tasarımını gözden geçirdik. Bu sırada robotun su 

altında iken dengesizlik yaşamaması için motorların konumlandırılmasının çok önemli olduğu 

tecrübe edildi. Böylece motor sayısı artacağı için motorların konumları tekrar düzenlendi. 

• Robotta kullanılacak devreler hassas olduğu için sıvılardan uzak tutulması ve yalıtıma 

özen gösterilmesi gerektiği tecrübe edildi. 

• Geçen yıldan edindiğimiz tecrübelere göre kablolar gevşek geldiği için temassızlıklar 

ve haberleşme sırasında problem oldu o yüzden bu projede daha dikkatli olunması ve daha çok 

kontrol yapılması gerektiği fark edildi. 

• Hazır olarak alınan arayüz, elde bulunan parçalarda denendi ve uyumlu bir şekilde 

çalıştığı gözlemlendi. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

 

                                              Şekil 32: Haftalara göre düzenlenmiş zaman çizelgesi 

Görev Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 
Tamamlanma 

Yüzdesi 

Görev Dağılımı 1.03.2021 7.03.2021 100% 

SolidWorks Eğitimi 8.03.2021 21.03.2021 100% 

Python Eğitimi 8.03.2021 21.03.2021 100% 

Elektronik Şemanın Çizimi 18.03.2021 20.03.2021 100% 

Ötr'nin Tamamlanması 22.03.2021 31.03.2021 100% 

Ön Tasarım Raporunun Teslimi   31.03.2021   

3D' den Çıkarıacak Parçaların Tasarlanması 1.04.2021 15.04.2021 100% 

En Uygun Şaseyi Belirleme 15.04.2021 22.04.2021 100% 

Robotun Parçalarının Çizimi 22.04.2021 10.05.2021 100% 

Robot Kolunun Çizimi 10.05.2021 17.05.2021 100% 

Çizilen Parçaların Montajlanması 17.05.2021 25.05.2021 100% 

Ktr'nin Tamamlanması 25.05.2021 10.06.2021 80% 

Kritik Tasarım Raporunun Teslimi   10.06.2021   

Gerekli Parçaların Tedariki 10.06.2021 20.06.2021 0% 

Parçaların 3D Yazıcıdan Çıkartılması 15.06.2021 20.06.2021 0% 

Aracın İnşaası 20.06.2021 2.07.2021 0% 

Aracı Test Süreci 2.07.2021 4.08.2021 0% 

Aracı Tekrar Düzenleme 2.07.2021 4.08.2021 0% 

Hareket Kabiliyeti Videosunun Gönderilmesi   5.08.2021   

Yarışmaya Kadar Testler 5.08.2021 21.09.2021 0% 
                                                                Tablo 3: Detaylı zaman çizelgesi 
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8.2. Bütçe Planlaması 

Malzeme Adı 
 Adet 
Fiyatı 

 Adet 
Miktarı 

Fiyat Temin Durumu Kalan Fiyat 

Pixhawk 
566,70 
TL 

2 Adet 1133,4 TL 1 adet temin edildi 566,70 TL 

Basic ESC 
134,88 
TL 

9 Adet 1213,92 TL 4 adet temin edildi 674,40 TL  

Raspberry Pi 4 
690,49 
TL 

2 Adet 1.380,98 TL 1 adet temin edildi 690,49 TL 

Raspberry Pi Camera Module V2 
313,24 
TL 

1 Adet 313,24 TL 1 adet temin edildi  -     

M1 Su Geçirmez Sualtı Motoru 
369,00 
TL 

6 Adet 2.214 TL  -  2214 TL 

Thruster Cable 60,34 TL 15 Adet 905,1 TL  -  905,1 TL 

Joystick 
169,00 
TL 

1 Adet 169,00 TL 1 adet temin edildi  -  

Servo Motor 
151,47 
TL 

9 Adet 1363,23 TL  - 1363,23 TL 

Nem Sensörü 12,00 TL 2 Adet 24,00 TL 1 adet temin edildi 12,00 TL 

Su Geçirmez Mesafe Sensörü 37,76 TL 2 Adet 75,52 TL 1 adet temin edildi 37,76 TL 

Güç dağıtım panosu 77,73 TL 1 Adet 77,73 TL  - 77,73 TL 

Alüminyum Levha + Lazer Kesim 
530,00 
TL 

1 Adet 530,00 TL  -  530,00 TL 

3D Filament 50,00 TL 1 Adet 50,00 TL 1 adet temin edildi  -  

48V-12V Regülatör 56,27 TL 1 Adet 56,27 TL  -  56,27 TL 

12V-9V Regülatör 39,90 TL 1 Adet 39,90 TL  -  39,90 TL 

12V-5V Regülatör 13,34 TL 1 Adet 13,34 TL  -  13,34 TL 

Basınç Sensörü 30,00 TL 1 Adet 30,00 TL 1 adet temin edildi 30,00 TL 

H-1 Sualtı Haznesi 
1250,00 
TL 

1 Adet 1250,00 TL  -  1250,00 TL 

İvme ve Gyro Sensörü 9,80 TL 1 Adet 9,80 TL 1 adet temin edildi  -  

TOPLAM FİYAT     10.924,95 TL   8.460,92 TL 
                                                              Tablo 4: Bütçe tablosu 

 

8.3. Risk Planlaması  
Risk, tehlikeli durumların meydana getirebileceği zararın olma ihtimaline göre 

belirlenmiş değerdir. Risk, uygulanan faaliyetlerin içerdiği belirsizliği ifade eder. Bu 

belirsizliğin olumlu veya olumsuz sonuçları olabilmektedir.  Risk yönetiminin amacı bu 
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belirsizliğin meydana getirebileceği sonuçları kontrol edebilmektir. Bunun için risk 

faktörlerinin belirlenmesi ve analizinin yapılması gerekir. Risk faktörleri önceden analiz 

edildiğinde risk yönetimi yapmak kolaylaşacaktır. Vira Tech takımı olarak karşımıza 

çıkabilecek sorunlara karşı başta sakin kalınması gerektiğinin ve sorunların nasıl 

üstesinden gelinebileceğinin bilincinde olmanın yanı sıra olası senaryolara da 

hazırlıklıyız.  Takımımız yerlilik ilkesine bağlı olan bir takım olduğu için parça eksiği 

gibi sorunlarda büyük sıkıntılar çekmez. 

FAALİYETLERİN RİSK 

DURUMU ÇÖZÜM 

ETKİ 

DERECESİ OLASILIK 

Su altı haznesinin su alması Haznenin içindeki elektroniklerin zarar 

görmemesi için acil kapatma tuşunun  

bulundurulması 

5 1 

  

Pervanelerin kırılması Pervaneler 3B yazıcıdan çıkarılacağı için 

kırılma durumunda yanımızda 

 yedek pervane bulundurulması 

4 2 

Motorların devre dışı 

kalması 

Yarışmaya hazırlık aşamasında  

herhangi bir sorunla karşılaşmamak için 

yanımızda yedek motorların 

bulundurulması 

5 1 

Arayüzün çalışmaması Yedek bir program hazırlanabilir 5 1 

Aracın zamanında 

yetişmemesi  

Aracın inşasının yarışmadan yaklaşık 1 

ay önce bitirilmesi 

5 1 

ESC kablo bağlantılarının 

kopması  

Üyelerin lehimleme eğitimi alması  4 1 

Yarışma esnasında pilot 

değişikliği olması 

Birkaç üyeye daha pilot eğitimi verilmesi 4 2 

            ETKİ DERECESİ  

(1) Çok hafif          (2)Hafif          

(3) Orta                   (4)Ciddi 

             (5) Çok ciddi 

                  OLASILIK 

(1) Daha az                 (2)Az 

(3) Orta                              (4)Fazla 

               (5) Çok fazla  

 

                                                          Tablo 5: Risk değerlendirmesi tablosu 

9. ÖZGÜNLÜK 

Önceki senelerde yazılmış KTR’leri incelendi, özgünlük alanında literatür taraması 

yapıldı. Alt gruplar kendi içlerinde aracın işlevselliğini değiştirmeyecek şekilde özgünlüğünü 

artırmak için ortaklaşa çalıştı.  

Mekanik alanında çoğu takımın aksine plastik şase yerine alüminyum levha kullanarak 

hem ağırlık hem maliyet hem de şekil verilebilirlik açısından yarar sağlandı. Şasenin tasarımı 

motorların yerleşim yerlerine göre değişirken özgün bir tasarım ortaya çıkarıldı. Pervanelerin 

takım üyelerimiz tarafından tasarlanmasıyla aracın özgünlüğüne katkı yapıldı. Ayrıca mekanik 
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parçalarının birçoğunun 3B yazıcıdan çıkarılması, kendi tasarımlarımız ile üretilmesi aracın 

özgünlüğünü büyük oranda arttırdı. Robotik kolun tasarımının tamamının takım üyeleri 

tarafından yapılması ve diğer parçaların üretildiği gibi 3B yazıcıdan üretilmesi de aracın özgün 

görünmesini büyük oranda sağladı. Yazılım alanında özgünlüğün sağlanabilmesi için robotik 

kolun yazılımı takım üyelerimiz tarafından yapıldı. 

3B parçaların üretimi dahil aracımızın çoğu parçası okulumuz STEM Lab’ında 

tasarlanıp üretildi. Bu şekilde en özgün parçalar ve en özgün araç ortaya çıkarıldı. 

10. YERLİLİK 

Raporda bahsedildiği üzere yerlilik takımımızın oldukça üstünde durduğu bir konu 

olmuştur. Ülkemizdeki teknolojik anlamdaki hamleleri desteklemek üzere yerli üretim parçalar 

bizim için öncelikli tercih olmuştur. TEKNOFEST’in Türk gençlerini teknolojiye yöneltmesi 

üzerine rekabetin artması daha çekişmeli bir ortam oluşturmakta; biz Vira Tech olarak bu 

ortamda yerlilik faktörünü kullanarak rakiplerimizin arasında sivrilebileceğimizi öngördük.              

Aracın şasesini oluşturan alüminyum levhalar ve çubuklar yerli üretim ile elde 

edilecektir. Elektronik parçaları sudan izole edecek su altı haznesi yerli markalardan alınacaktır. 

Pervaneler ve 3B yazıcıdan elde edilecek diğer parçalar okulumuzda üretilecektir. Robotik 

kolun tasarımı mekanik ekibi tarafından, kodlaması yazılım ekibi tarafından yapılacaktır. Aynı 

şekilde üretimi okulumuzda bulunan 3B yazıcılarda gerçekleşecektir. 
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