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1. RAPOR ÖZETİ

“TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’na katılmak üzere takım 

oluşturuldu ve çalışmalara başlandı. Aracın nasıl yapılacağı hususunda yapılan araştırmalar ve 

takım içi müzakereler sonucunda bilgisayar ortamında aracın ön tasarımı yapıldı. Aracın ön 

tasarım aşaması bilgisayar ortamında tamamlandıktan sonra üretiminde kullanılacak 

malzemelere ilişkin araştırma ve kaynak taraması yapıldı. Kullanılacak malzemelerin 

belirlenmesinin ardından ön tasarım raporu hazırlandı. 

Ön tasarım raporunun kabul edilmesinin ardından aracın mekanik tasarımında 

geliştirmeler yapıldı. Tasarım fonksiyonel açıdan tekrar gözden geçirildi. Tasarım daha 

detaylı hale getirildi. Final tasarımı sonucunda RoboFish’ in silindir bir gövde yapısına sahip 

olması,8 adet itici, iki adet kızak ve bir adet manipülatör kol bulundurmasına karar verildi.  

Aracın gövdesinin PVC malzemeden yapılması kararlaştırıldı. Manipülatör kolun yerli ve 

özgün olması amacıyla okulumuzda bulunan 3D yazıcı ile tarafımızca üretilecektir. İticilerin 

ise aracın ebatlarına uygun olarak 3D yazıcıda basılmasına karar verildi. Kızaklar 

tasarlanırken RoboFish’in dengesini koruması ve suya dalmasını kolaylaştıracağı düşüncesi 

ile özgül ağırlıkları yüksek olan pirinç ve kurşun malzemelerin kullanılmasına karar verildi. 

Ön tasarım aşamasında kullanılan elektronik tasarımlar geliştirildi. Tasarım 

fonksiyonel açıdan gözden geçirildi ve gerekli güncellemeler yapıldı. Final tasarımına göre 

RoboFish’in 4 adet seyir ve 4 adet irtifa olmak üzere toplamda 8 adet su geçirmez fırçasız 

motor ile hareketini sağlanması kararlaştırıldı. Kontrol için bir adet Arduino MEGA 

kullanılmasına ve bilgisayar ile haberleşmesini sağlamak için de 1 adet Ethernet Shield 

kullanılmasına karar verildi. Aracın kontrolü için kullanılacak kumandanın ekibimiz 

tarafından tasarlanmasına ve üretilmesine karar verildi. Kumanın kontrolü için bir adet 

Arduino UNO, aracın hareketi için iki adet joystick, otonom ve manuel modlar arasında geçişi 

sağlamak için bir adet toggle switch kullanılacaktır.  Kumandadan gelen veriler 

hazırlayacağımız yazılım vasıtasıyla RoboFish’e iletilecektir. 



3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön tasarım raporunu başarıyla geçmemizin ardından aldığımız puanlar incelenerek puan 

kaybettiğimiz kısımlarda geliştirmeler yapılarak aracın tasarımına devam edildi. Bu süreçte 

RoboFish’in tasarımı, kritik tasarım raporuna uygun olacak şekilde yeniden düzenlendi. Ön 

tasarım raporunda en çok puan kaybedilen kısım olan mekanik tasarım kısmında düzenlemeler 

yapıldı. RoboFish’in tasarımı ön tasarım sürecinde kaybettiğimiz puanları geri almak ve aracın 

eksik yanlarını düzeltmek amacıyla yeniden tasarlanmıştır. Manipülatör kola kolun yatay ve 



dikey konumları arasında geçiş yapabilmesi için bir adet daha servo motor eklenmiştir. Bu 

süreçte RoboFish’te kullanılacak iticiler motorlar ile uyumlu olmadığı için değiştirildi. 

RoboFish’in çizimi ve parçaları daha detaylı hale getirildi. Kendi üretimimiz olacak parçaların 

çizimlerine son şekli verildi ve basılmaya hazır hale getirildi. Elektronik tasarımda kullanımı 

kolaylaştırmak için çeşitli geliştirmeler yapıldı. Motorların sürülmesinde iki adet dörtlü fırçasız 

motor sürücü kullanacağımız için ESC motor sürücüler tasarımdan çıkarıldı. RoboFish’in 

kumandası ön tasarım raporunda doğrudan araç üzerindeki mikrokontrolcüye bağlıydı. Bu çok 

fazla kablo kullanılmasını gerektiriyordu. Dolayısıyla da araç ile kumanda arasında çok fazla 

kablo kalabalığı olacaktı. Ayrıca aracın depolanması veya taşınması esnasında kumandanın 

çıkarılması çok fazla vakit alacaktı. Bu nedenle yeni tasarımda aracın kumandası bilgisayara 

bağlıdır. Kumandadan alınan veriler bilgisayar üzerindeki yazılım ile araca iletilecektir. Bu 

sayede RoboFish’in kontrolü sağlanacak, kablo kalabalığı olmayacak ve kullanım kolaylığı 

sağlanacaktır. Bu durum ikinci bir mikrokontrolcü kullanımını gerektirse ve maliyeti artırsa da 

aracın kullanımını büyük ölçüde kolaylaştıracağı için kumandanın bu şekilde kullanılmasına 

karar verildi. Tasarımına eklenen ve çıkarılan parçaların listesi Şema 1 gibidir. 

Eklenen 

malzemeler 

Adet Fiyat Temin 

edileceği site 

Arduino UNO 1 64,87 Robotistan 

ES3005DE Su 

Geçirmez Servo 

Motor 

1 172,32 Robotistan 

Toplam 

Fiyat 

237,19 

Şema 1 

https://www.robotistan.com/arduino-uno-r3-klon-usb-kablo-hediyeli-usb-chip-ch340
https://www.robotistan.com/emax-es3005de-su-gecirmez-servo


4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

RoboFish’in devre şeması ön tasarımdan farklı olarak bir yerine iki servo motor 

bulunması , aydınlatma için power led eklenmesi ve kumandanın RoboFis’e değil kontrol 

masasına bağlanmasıdır. Devre şeması Şema 2 gösterilmiştir. 

Şema 2 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

RoboFish’in tasarımı yapılırken 3D tasarımlar için geliştirilen Fusion 360 programı 

kullanılmıştır. Aracın tasarımı ekipçe verilen kararlar doğrultusunda yapılmıştır.  

RoboFish’te 4 seyir, 4 irtifa motoru olmak üzere toplam 8 adet motor bulunmaktadır. 

Seyir motorları gövde ile 45 derece açı yapacak olup tasarımın köşelerine yerleştirilecektir. 

Bunun sebebi RoboFish’in sualtında daha rahat bir şekilde manevra yapabilecek olmasıdır. 

İrtifa motorları ise gövdeye 90 derece ile iç kısımlara yerleştirildi. 

RoboFish’in üstünde yüzgeç görevi görecek ve taşınmasında kolaylık sağlamak 

amacıyla bir adet yüzgeç eklendi.. 

Manipülatör kol takımımız tarafından çizilmiş olup pilotun yarışma parkurlarında en 

rahat şekilde kullanabileceği bir kol çizilmiştir. 



 

 

Aracımızda bulunan kızak aracın yere temas etmesi durumunda gövdeye zarar 

gelmesini önlemek ve batmasını kolaylaştırmak için gövdenin altında ayak vazifesi görecek 

şekilde konumlandırılmıştır.  

Aracın gövde üretiminde PVC kullanılacak olup ihtiyaç duyulursa içine ağırlık 

eklenilecektir. 

 

İLK TASARIM: Bu tasarım RoboFish takımının yarışma için çalışmaya başladığında 

tasarlanan ilk tasarımdır. Tasarım pilotun en verimli şekilde çalışabileceğini düşünülen şekilde 

tasarlanmıştır. Araç Şema 3.1 de görüntülenmiştir. 

 

        Şema 3.1 

 

NİHAİ TASARIM: Nihai tasarımda ilk tasarımın eksik yönleri kapatılmaya 

çalışılmıştır. Nihai tasarım Şema 3.2 - Şema 3.7 görüntülenmiştir. 

 

 
    Şema 3.2 



 

 

 
   Şema 3.3 

 

 
Şema 3.4 

 
         Şema 3.5 

 



 

 

 
        Şema 3.6 

      

        

 

           Şema 3.7 

 



 

 

 
Şema 3.8 Manipülatör Kol 

 
Şema 3.9 Ayak 

 



 

 

 
Şema 3.10 Su Altı İticileri 

 

 

 

 
Şekil 3.11 Araç Genel Ölçüler 

 

Yapılan Yenilikler: 

 

1) Kanat: 



 

 

Yapılan yeniliklerden ilki RoboFish’in su altında yatay bir şekilde durmasını sağlamak 

amacıyla 4 adet kanat eklenmesidir. 

                                

              Öncesi                                                               Sonrası 

             
            Şema 4.1 

 

Kanatların yan taraftan görünüşü Şema 4.1 gösterilmiştir. 

    

 

2) Aydınlatma: 

RoboFish’e eklenen yeniliklerden bir tanesi de power led’tir.  Sualtında ortamın 

karanlık olma ihtimaline durumunda pilotun daha iyi görmesi için aracın üstüne power led 

eklenmiştir. Eklenilen yer Şema 4.2 gösterilmiştir. 



 

 

 
     Şema 4.2 

 

 

3) Manipülatör Kol: 

RoboFish’te yenilenen bir başka parça ise Manipilatör koldur. Hokey topları görevinde 

kıskacın topu ittirmesi için yere yaklaşırken servo motorun yere çarpıp hasar almaması için kol 

180 derece döndürüldü. böylece olası yere çarpma durumlarında servo motor yukarda 

olduğundan dolayı hasar almamış olacaktır. 180 derece döndürdüğümüzde bu sefer kolun 

mekanizması aşağıda kalıyor. Bu durumda da mekanizmayı korumak amacıyla mekanizmayı 

kaplayacak şekilde koruyucu bir kılıf tasarlanmıştır. Yapboz toplama görevinde ise kolun yatay 

konumda iken yapboz parçasını kaldırmasının zor olacağı düşünüldü ve kola bir adet servo 

motor eklendi. Bu servo motor kıskacın konumunu yataydan dikey konuma geçmekte 

kullanılacaktır. Manipülatör kolun yeni tasarımı Şema 4.3 gösterilmiştir.  

 

  
Şema 4.3 

4) Motor Kasası:  



 

 

Robofish’te yapılan son değişiklik ise motor kasasıdır. Motor kasası kullanacağımız 

iticilere uygun olarak tasarlanmış olan ve montajı kolay bir şekilde yapılması nedeniyle 

deringezen (https://www.deringezen.com/product/sualti-motoru/)  sitesinden alınmıştır.  

  

                        Eski kasa         Yeni Kasa 

 

4.2.2. Malzemeler  

PVC Boru: 

Polivinil klorür oldukça geniş kullanım alanı olan bir 

plastik polimer türüdür. Düşük maliyetlidir, kolay işlenebilir, 

kimyasal dayanımı iyidir, esnektir ve düşük su emme 

özelliğine sahiptir.  RoboFish’in gövdesinde kullanılacaktır. 

Piyasadan temin edilecektir. 

 

 

 

 

Pleksiglas: 

Kısaca renkli ve renksiz çeşitleri bulunan plastik cam çeşidi 

olarak tanımlanabilir. Kolay işlenebilen hafif bir plastik yapıya 

sahiptir. Işık geçirgenliği yüksek ve darbelere karşı dayanıklıdır. 

RoboFish’in ön kısmında gerekli olan kubbe şeklini vermek için 

kullanılacaktır. İstenen yapıda temin edilemezse levha ısı ile 

şekillendirilerek istenen form kazandırılacaktır. 

https://www.deringezen.com/product/sualti-motoru/


 

 

 

O-Ring: 

Esnek ve dayanıklı materyallerden üretilen sızdırmazlık ve 

yalıtım amacıyla kullanılan elemandır. Üst üste binmiş olan 

parçaların birbirine sıkı geçmesini sağlar. Pleksiglas ve 

RoboFish’in gövdesi arasında sızdırmazlığı sağlamak için 

kullanılacaktır. Vida ile sıkıştırılacaktır. Satın alınacaktır. 

 

PirinçBoru: 

Pirinç, bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki 

alaşımların genel ismidir. Oldukça tok ve kolay 

işlenebilen bir malzemedir. Musluk vanası, kapı ve 

pencere kolu gibi parçaların imalatında kullanılır. 

Yoğunluğunun yüksek olması sebebiyle RoboFish’in suya 

batmasına yardımcı olacaktır. Kızakların yapımında 

kullanılacaktır. Çubuklar şeklinde satın alınarak istenilen 

şekle getirilecektir. 

 

 

 

 

KurşunÇubuk: 

Akü imalatı, kablo kaplaması, lehim gibi kullanım 

alanları vardır. Korozyona karşı dayanıklı, kolayca 

şekillendirilebilen bir yapısı vardır. 11,4t/m3 ile yüksek 

bir özgül ağırlığı olmasının yanı sıra ucuzdur. Öz 

kütlesinin büyük olması sebebiyle batmayı 

kolaylaştırmak için RoboFish’in çeşitli bölümlerinde 

kullanılacaktır. 

 

 

 



 

 

Kızak: 

RoboFish’in yere temas etmesi durumunda gövdeye ve 

manipülatör kola zarar gelmesini önlemek, RoboFish’in 

batmasını kolaylaştırmak için gövdenin altında olacak 

şekilde 2 adet kullanılacaktır. Silindir kısmı pirinç borudan 

yapılacak olup içi kurşun çubuklarla doldurulacaktır. Üst 

kısım 3D baskı ile üretilecektir. 

 

 

 

 

 

ABS Filament: 

Açılımı Akrilonitril Bütadien Stiren şeklindedir. 

Kalıp yolu ile üretilir. Sert ancak hafif bir polimer ürünü 

olması nedeniyle Lego, otomotiv parçaları, oyuncak gibi 

bir çok alanda kullanılır. Bu özelliği nedeniyle iticilerin 

pervaneleri ve muhafazalarının yapımında kullanılacaktır.  

Akvaryum Silikonu: 

Genel olarak akvaryum imalatında ve tamir 

işlerinde kullanılan silikon tipidir. Balıklar ve bitkiler için 

zararsız olmasının yanı sıra cama mükemmel bir şekilde 

yapışarak sızdırmazlık sağlar. Dayanıklı ve elastiktir. Sulu 

ortamdan etkilenmez. RoboFish’in sızdırmazlığını 

sağlamak ve gerekli yerleri yapıştırmak için 

kullanılacaktır. 

 

Farklı Ebatlarda Cıvata ve Somunlar: 

Parçaları birbirine sökülebilir şekilde bağlamaya 

yarayan, gövde kısmına vida dişi açılmış, başı altıgen, 

dörtgen veya değişik biçimlerde şekillendirilmiş bağlantı 

elemanlarına cıvata denir. Genellikle somunla birlikte 

kullanılır. RoboFish’in parçaları sökülebilir olacağından bu 

parçaları birleştirmek için kullanılacaktır. 

 

 



 

 

İticiler: 

RoboFish’in hareketlerini sağlayacak olan parçadır. 

Ön tasarım aşamasından sonra iticilerimiz geliştirilerek 

final tasarımı yapılmıştır. Final tasarımında itici bir adet 

pervane, bir adet su geçirmez fırçasız motor ve bunları 

çevreleyen silindir bir yapıya sahiptir. Silindir yapı ve 

pervane üzerinde gerekli parçaların sökülüp takılabilmesi 

için yapılmış vida delikleri, iticilerin gövde ile bağlantısını 

sağlamak üzere yapılmış bir adet büyük vida deliği 

mevcuttur. ABS filament ile 3D yazıcıda basılacaktır. 

 

Manipülatör Kol: 

Şartnamede belirtilen hokey ve yapboz görevlerindeki 

nesneleri kavramak ve taşımak için kullanılacaktır. 

Okulumuzda bulunan 3D yazıcı ile tarafımızca üretilecektir. 

Aracın alt kısmında konumlandırılacaktır. İki adet su geçirmez 

servo motor ile kontrol edilecektir.  

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

RoboFish’in üretiminde itici kasası, itici pervanesi, robotik kol, yüzgeç ve RoboFish’in 

diğer plastik kısımları okulumuzda bulunan 3D yazıcı ile takımımız tarafından okulumuzda 

basılacaktır. Diğer malzemeler öncelik yerli olmak üzere internet ortamından temin edilecektir. 

Pleksiglas kubbe ve fiber glas boru internetten temin edilecektir.    

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

RoboFish’in en uzun kenarı 44 cm olup bu kenar boyudur, eni 34 cm ve yüksekliği 18 

cm’dir. RoboFish’in yüzey alanı ise 12400 cm2’dir. 

RoboFish’in hesaplanan hacmi 6150 cm3 , ağırlığı ise 5750 gram olarak hesaplanmıştır. 

Yoğunluğu 0,935 gr/cm3 olarak hesaplanmıştır. Böylece iticiler kapalı iken RoboFish yüzer 

konumda olacak ve özkütlesi suya yakın olduğundan iticiler fazla güç harcamadan hareket 

sağlanabilecektir.  

 

Araçta bulunan kızak alt kısmı pirinçten üretilecektir . Hacmi yaklaşık 96 cm3 olan bu 

kısmın ağırlığı yaklaşık olarak 840 gr hesaplanmıştır. 3D yazıcı ile üreteceğimiz kısımları ise  

hacmi yaklaşık 84 cm3 ve ağırlığı 87 gr olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak bir kızak 927 gr 

gelmekte ve araçta 2 tane bulunduğundan 1854 gr ağırlık kaplamaktadır. 

 

Motor kasasının hacmi 42 cm3, ağırlığı ise  43 gr olarak hesaplanmıştır.8 adet bulunduğu 

için toplam 344 gr gelmektedir. 

 



 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

RoboFish’e ve kumandaya ait devre şemaları Fritzing programı ile çizilmiştir. 

RoboFish’te dört adet seyir, dört adet irtifa motoru olmak üzere toplamda sekiz adet M1 

su geçirmez fırçasız motor, iki adet ES3005DE su geçirmez servo motor, bir adet MPU6050 

eksen ve ivme sensörü, bir adet Arduino MEGA, bir adet Arduino UNO, bir adet Ethernet 

Shield, bir adet OV7670 kamera modülü, 1 adet power led ve iki adet 30A dörtlü motor sürücü 

kullanılmasına karar verilmiştir.  

 

Ön tasarım sürecinde RoboFish’in elektronik tasarımında bir adet servo motor 

bulunuyordu ve bu motor sadece manipülatör kolun açılıp kapanmasını sağlayacaktı. Kol 

üzerinde daha fazla hareket imkânı sağlamak üzere ikinci bir servo motor ile RoboFish’in final 

tasarımı yapıldı. RoboFish, bilgisayardan aldığı veriler ile hareketini sağlayacaktır. Üzerinde 

bulunan kameradan aldığı verileri de anlık olarak bilgisayara iletecektir. RoboFish ile 

bilgisayarın haberleşmesi Ethernet ile sağlanacaktır. RoboFish’in üzerindeki MPU6050 eksen 

ve ivme sensöründen alınan veriler anlık olarak bilgisayara iletilecektir. RoboFish’in üzerindeki 

8 adet motor ile aracın hareketi sağlanacaktır. 8 adet ESC motor sürücü sayesinde bu motorlar 

araç üzerinde yer alan Arduino tarafından kontrol edilebilecektir. Sualtında ışığın düzgün bir 

görüntü için yeterli olmaması ihtimalinden dolayı kameranın görüş açısını aydınlatmak için 

power led kullanılacaktır.  

 

RoboFish’in ön tasarım sürecine ait devre şeması Şema 5  gösterilmiştir. 



 

 

    Şema 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

RoboFish’in final tasarımına ait devre şeması Şema 6 gösterilmiştir. 

 
     Şema 6 

Kumandanın ön tasarım sürecindeki devre şemasında kumanda doğrudan RoboFish’in 

üzerindeki Arduino MEGA’ya bağlıydı. Bu durum RoboFish ile kumanda arasında çok fazla 

kablo kullanılmasını gerektiriyordu. Ayrıca Arduino MEGA RoboFish’in içinde bulunduğu 

için kumandanın RoboFish’ten çıkarılması oldukça uğraştırıcıydı ve zaman alıyordu. Bu durum 

RoboFish’in depolanması ve taşınması esnasında sorun teşkil edecekti. Bunun önüne geçmek 

için kumanda, ayrı bir Arduino kullanılarak yeniden tasarlandı. Final tasarımında kumanda için 

Arduino UNO kullanıldı. Kumanda üzerindeki iki joystick RoboFish’in hareketini 

sağlayacaktır. Üzerindeki toggle switch ise manuel kontrol ile otonom kontrol arasında geçişi 

sağlayacaktır. Kumanda üzerindeki Arduino UNO, USB ile bilgisayara bağlanacaktır. 

Kumandadan alınan veriler USB aracılığıyla bilgisayara iletilecektir. Bilgisayar üzerindeki 

yazılım ile kumandadan alınan veriler RoboFish’e iletilecektir. Alınan veriler RoboFish’te 

işlenecektir ve hareket sağlanacaktır.  

 

 

 



 

 

     Şema 7 

Kumandanın ön tasarımına ait devre şeması Şema 7 gösterilmiştir. 

 

 

 Kumandanın final tasarımına ait devre şeması aşağıdaki gibidir. 

 



 

 

Arduino MEGA: 

ATmega2560 mikrodenetleyicisine sahiptir. 54 

adet dijital giriş-çıkış pinine sahiptir ve bu pinlerden 15 

tanesi PWM desteklidir. 16 adet analog giriş-çıkış pinine 

sahiptir, 4 UART (donanım seri port) bulunmaktadır. 

RoboFish’in beyni konumundadır. RoboFish’i kontrol 

etmek, RoboFish’in çalışması esnasında kontrol masası ile 

haberleşmek için yeterli donanıma sahiptir. 

 

 

 

M1 Su Geçirmez Fırçasız Motor: 

Anodize alüminyum gövdeye sahiptir. Sargıları 

tamamen izole edilmiştir ve rulmanları tuzlu suya karşı 

dayanıklıdır. 12V~24V voltaj aralığına sahiptir. 350Kv 

devirde çalışmaktadır. Sürekli akımı 11 amper olup peak 

akımı 40 amperdir. RoboFish’in hareketleri için 

kullanılacaktır. İticilerin içinde konumlandırılacaktır.  

 

 

 

 

30A hobbywing Xrotor ESC Fırçasız 

Motor Sürücü: 

Arduino kullanarak fırçasız motorları 

kontrol edebilmemiz için gerekli olan 

malzemedir. PWM sinyali ile motorları kontrol 

edebilmemizi sağlar. Daimi çıkış akımı 30 

amper olup anlık çıkış akımı 40 amperdir. Bir 

adet BEC (Battery Elimination Circuit) 

devresine sahiptir. BEC devresi sayesinde 5V 

çıkış sağlanabilir. 



 

 

 

Emax ES3005DE Su Geçirmez Servo Motor: 

Su geçirmez oluşu sebebiyle manipülatör kol 

hareketleri için kullanacağımız servo motor modelidir. Dikey-

yatay konuma geçmesini ve açılma-kapanma hareketini 

sağlamak amacıyla iki adet bulunacaktır. 4.8V ~ 6V DC ile 

çalışmaktadır. 42gr ağırlığındadır ve dönme açısı 180°'dir. 4.8 

voltta 10kg.cm, 6 voltta 12kg.cm zorlanma torkuna sahiptir. 

Yüksüz koşullarda 4.8 voltta 0.16sn/60°, 6 voltta 0.14sn/60° 

çalışma hızına sahiptir.   

 

Cat5 Ethernet Kablosu: 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir kablo 

tipidir. Veri akışının çok yoğun olmadığı durumlarda 

kullanılmaktadır. RoboFish’in üzerindeki Arduino Ethernet 

Shield ve bilgisayara takılacaktır.  Bu sayede araç ile 

bilgisayar arasında veri aktarımı sağlanacaktır. 

 

 

 

MPU6050 Eksen ve Gyro Sensörü: 

RoboFish’in eksen bilgilerini elde etmek için 

kullanılacaktır. 3 eksenli bir gyro ve 3 eksenli bir açısal 

ivme ölçer bulunduran 6 eksenli bir IMU sensör kartıdır. 

3V ~ 5V aralığında çalışmaktadır.  I2C protokolü ile 

haberleşmektedir. RoboFish’in üzerindeki Arduino 

MEGA'ya bağlanacaktır. Arduino MEGA bu sensör 

sayesinde elde ettiği araca ait eksen bilgilerini bilgisayara 

iletecektir. Alınan veriler bilgisayar üzerindeki yazılımda 

görüntülenecektir. 

 



 

 

OV7670 Kamer a Modülü: 

Serial Camera Control Bus (SCCB) protokolünü 

desteklemektedir. Kullanıcılara maksimum 30 FPS'lik 

görüntü aktarım hızı sunmaktadır. Programlanabilir 

pozlama kontrolü, gama, beyaz dengesi, renk doygunluğu 

ve renk kontrolü özellikleri vardır. 

Böylece düşük aydınlatma altında bile görüntü 

iyileştirme ve görüntü işleme yapabilmektedir. 

RoboFish’in ön kısmında görüntü elde etmek için 

kullanılacaktır. Elde edilen görüntüler araç üzerindeki 

Ethernet Shield ile bilgisayara iletilecektir. 

 

 

Power LED: 

Power LED; yüksek aydınlatma 

verimi (lm/W), optik malzemelerle kullanım kolaylığı, 

ömrünün uzun olması, panel üzerinde daha az 

sayıda LED’in kullanılmasıyla armatürün fiziksel 

olarak küçülmesini sağlayan maliyet ve verimlilik 

odaklı üretim teknolojisine sahip LED çeşididir. 

Sualtında kameranın sağlıklı bir şekilde görüntü elde 

etmesi için aydınlatma amacıyla kullanılacaktır. Ön 

kubbenin üst tarafında ve önünde  

konumlandırılacaktır. 

 

Voltaj Regülatör Kartı: 

Power ledlerin kullanımında karşılaşılan en büyük 

problem aşırı ısınmadır. Ledler ısındıkça çektikleri akımda 

artmakta ve hızla ısınarak kısa sürede bozulmaktadır. 

1wattlık voltaj regülatörü ile akımı sabitleyerek ısınmanın 

Wiznet W5100 Ethernet Shield: 

Wiznet W5100 Ethernet işlemcisi kullanan 

ve SPI hattı üzerinden Arduino ile haberleşme 

sağlayan bir Ethernet Shield modelidir. 

RoboFish’teki Arduino MEGA'ya bağlı olacaktır 

ve üstünde konumlandırılacaktır. RoboFish’in 

üzerinde bulunan Arduino MEGA ile bilgisayarın 

haberleşmesi için kullanılacaktır.  



 

 

önüne geçeceğiz. Ayrıca ledi alimünyum soğutucu üzerine monte ederek soğumasını 

hızlandıracağız. 

 

Arduino UNO: 

ATmega328P mikrodenetleyicisine sahip 

Arduino kartıdır. 5V çalıştırma voltajına sahiptir. 6 ~ 

20V giriş voltajı olmasına karşın önerilen aralık 7 ~ 12 

volttur. 6 tanesi PWM destekli olmak üzere toplam 14 

adet dijital, 6 adet analog pine sahiptir. Kumandanın 

beyni konumundadır. Kumanda üzerindeki modülleri 

kontrol etmek ve bilgisayar ile haberleşmek için yeterli 

donanıma sahiptir. 

 

Joystick: 

RoboFish’in hareketlerini sağlamak için 

kullanılacaktır. X ve Y eksenlerinde hareket etmeyi sağlamak 

için üzerinde iki adet potansiyometre bulunur ve bu 

potansiyometreler ile analog değer üretir. Dikey eksende bir 

adet pullup butonu bulunur. 5V ile çalışır. İki adet olmak 

üzere kumandanın sağında ve solunda konumlandırılacaktır. 

Kumanda üzerindeki Arduino UNO aldığı verileri USB 

aracılığıyla bilgisayara iletecektir. Bilgisayara iletilen veriler 

bilgisayar üzerindeki yazılım sayesinde Ethernet ile RoboFish’e iletilecektir. 

 

 

Toggle Switch: 

Üzerindeki çubuğu dikey eksende zıt 

yönlere iterek anahtarlama işlemi gerçekleştiren 

devre elemanıdır. Kumandada bir adet bulunacak, 

otonom kontrol ile manuel kontrol arasında geçiş 

için kullanılacaktır. 



 

 

Sigorta: 

Yarışma sırasında verilecek olan 220V 

elektrik hattı ile 12V trafolar arasında bulunacaktır. 

100 ampere kadar dayanabilmektedir. Olası elektrik 

sorunlarına karşı güvenlik amaçlı kullanılacaktır. Elle 

açılıp kapatılabildiği için acil durumlarda da bu 

sigorta sayesinde elektrik kesilecektir. 

 

12V Trafo: 

Yarışma sırasında verilecek 220V elektriği RoboFish’in 

kullanabileceği voltaj değerine düşürmek için gerekli olan cihazdır. 

Gerekli akımı sağlayabilmek için iki tanesi paralel bağlı olacaktır. Bu 

sayede RoboFish için gerekli olan elektrik sağlanmış olacaktır.  

 

 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

RoboFish’in algoritma bölümü 2 kısımdan oluşmaktadır. İlki otonom kontrol 

algoritmasıdır. Bu algoritma kapıdan geçmek için tasarlanılacaktır. Bu kısımda ilk bulduğumuz 

algoritma aracın kapıyı bulduktan sonra kapıya doğru ilerlemesini ve 5 saniyede bir kapı var 

mı diye kontrol ederek ilerlemesi üzerine kurulmuştur. Eğer araç kapıyı bulduktan sonra 5 

saniye sonra bulamadıysa o zaman kapının içinden geçtiği anlaşılmakta ve manuel kontrole 

geçiş yapılmaktaydı. Ancak bu algoritmanın bir dezavantajı bulunmaktadır. Eğer araç kapıya 

çapraz taraftan yaklaşırsa o zaman kapının kenarlarına çarpma riski oluşmaktadır. Bu duruma 

bir çözüm bulunmuştur. Kapının ölçüleri yarışmacılara verildiğinden dolayı kameradan gelen 

görüntünün piksellerini inceleyerek kapının kenarlarını arasındaki oran hesaplanacaktır. 

Örneğin RoboFish kapıya sağdan yaklaşıyor ise sağ kenarın sol kenara göre daha uzun olacağı 

ve RoboFish’in kapı etrafında saat yönünün tersinde dönmeye başlayacaktır. Kapının önüne 

gelince bu kenarlar arasındaki oranın 1’e yakın olduğundan kapının önünde durduğunu 

anlayacaktır. O zamanda Ön tasarım raporunda bahsedilmiş olan “5 saniye ilerle, bir kapı var 

mı?” algoritması çalıştırılacaktır. Kapı ile arasındaki mesafeyi yarışma öncesi sualtında yapılan 

testlerden elde edilmiş veriler ile hesaplanılacaktır.  Otonom kontrol algoritması aşağıdaki 

adımlarda gösterilmiştir. 

 



 

 

 

RoboFish algoritmansının ikinci kısmı ise aracın manuel kontrol algoritmasıdır. Manuel 

kontrol algoritmasında RoboFish kontrol masasından gelen verilere göre iticileri çalıştırması 

üzerine kurulmuştur.    

1. Başla 

2. Kamerayı aç 

3. Kameradan gelen görüntüyü kontrol masasına gönder 

4. Kontrol masasından veri oku 

5. Okunan verilere göre harekete geç 

6. 3. Adıma git 

 

 



 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

RoboFish’in yazılımı 2 kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki görüntü işlemedir. 

Görüntü işleme kısmında yazılım dili olarak kütüphane avantajı ve öğrenmesi kolay bir dil olan 

PYTHON kullanılmasına karar verilmiştir. Kütüphane olarak OpenCV ve YOLO Object 

Detection algoritması kullanılacaktır. Görüntü işleme yazılımını yazarken VSCode, PyCharm 

gibi programlar kullanılacaktır. RoboFish’in içinde bulunan Arduino MEGA’nın böyle bir 

yazılımı çalıştırması zorlanacağı düşünüldüğünden görüntü kontrol masasında  bulunan 

bilgisayarda işlenecektir.  

Yazılımın 2. Kısmı ise RoboFish’in kontrolüdür. Kontrolü RoboFish’in içinde bulunan 

Arduino MEGA kartını programlayarak yapılacaktır. Programlarken C tabanlı, Arduino’lar için 

geliştirilmiş olan Arduino dilini kullanacağız. Programlama Arduino’ya ait Arduino IDE ile 

yapılacaktır.        

 4.4 Dış Arayüzler 

ÖTR’de bahsettiğimiz dış arayüzde herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar 

verilmiştir. Çünkü arayüzün pilot için gerekli olan tüm bilgileri içerdiği düşünülmüştür.  

 

     Şema 8 

Hedeflenen Arayüz Şema 8 görüntülenmiştir. Arayüz RoboFish Takımı ağırlıklı olarak 

PYTHON dili ile özgün bir şekilde tasarlanacaktır. Arayüzde kapının boyutlarını bildiğimizden 

dolayı yaklaşık olarak ne kadar uzaklıkta olduğumuz hesaplanılacaktır. İticiler çalıştığı andan 

itibaren başlayan bir sayaç konumlandırılacaktır. Böylece pilot parkuru yaparken ne kadar 

süresi kaldığını kolaylıkla öğrenebilecektir. Arayüz tasarlanırken yarışma anında olası 

kumanda bozulmasına karşı aracı klavye ile kontrol edebilecek şekilde tasarlanmasına karar 

verilmiştir. 

5. GÜVENLİK 

RoboFish ekibi olarak ilk önceliğimiz güvenliktir. Şartnamedeki hususlar da dikkate 

alınarak takım üyelerimizin en üst düzeyde güvenliği sağlanacaktır. Bunun için alınacak 

önlemler aşağıdaki gibidir. 



 

 

• RoboFish’in sızdırmazlığını sağlamak için parçaların birleşim yerlerinde 

contalar bulunacak, vida ve cıvatalar ile sıkılacaktır. Gerekli olan yerleri akvaryum silikonu ile 

kaplanacaktır. 

• Üretim esnasında oluşabilecek kazalara karşı mutlaka uygun kıyafetler 

giyilecek, ortamda yetkili biri bulunacaktır.  

• Motorların ve pervanelerin güvenliğinin sağlanması için mutlaka silindir 

şeklinde muhafazaların içinde bulunacaktır. 

• RoboFish’in üzerindeki tüm parçaların keskin yerleri törpülenerek tehlike 

oluşturması önlenecektir. 

• Sistemde mutlaka bir adet sigorta kullanılacaktır. Bu sigorta tüm takım 

üyelerinin ulaşabileceği bir yerde konumlandırılarak acil durumlarda elle kapatılması 

sağlanacaktır. 

• RoboFish’in üzerinde elektrik kaçağı veya şase gibi durumların yaşanmaması 

için kabloların üzerinde açık yer bırakılmayacaktır. 

• Kablolar daralan makaron ile birleştirilerek dağılması önlenecektir. 

• Lehim gibi zararlı gazlarla temasın olduğu işlemler yapılırken mutlaka maske 

takılacaktır. 

• RoboFish’e verilen güç kesildiğinde su yüzeyine çıkacak şekilde özkütlesi 0.935 

gr/cm3 olarak ayarlanacaktır. 

6. TEST 

RoboFish’in tasarımı sürecinde parçaları ve donanımları bilgisayar ortamında test 

edebilmek için özellikle endüstri sektöründe yaygın olarak kullanılan CFD programları ve 

simülasyon özelliklerinden faydalandık. Simülasyonlar üretime geçmeden önce parçaların, 

donanımların gerçek hayattaki durumlarını göstermesi nedeniyle zamandan ve bütçeden 

tasarruf edilmesini sağlar. RoboFish’in simülasyonları SolidWorks Flow Simulation programı 

ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Bu hususta yaptığımız testler ise şöyledir: 

 

• RoboFish’in Akışkan Analizi 

RoboFish’in üretimine geçilmeden önce sualtındaki hareketinin nasıl olacağını tespit 

etmek, tasarımın bu tespitlere göre geliştirilmesini sağlamak üzere simülasyonlar yapılmıştır. 

Bu simülasyon RoboFish’in sualtında nasıl ilerleyeceğini göstermiştir. RoboFish’in final 

tasarımına ait simülasyonun sonuçları aşağıdaki gibidir. 



 

 

 

 

 

RoboFish’in tasarımı su altında rahat bir kullanım sunacak şekilde yapılmıştır. 

Şekillerde görüldüğü üzere RoboFish’in tasarımı sualtında hareket için uygundur ve rahat bir 

kullanım sağlayacaktır. İlerlemesi esnasında su RoboFish’in etrafından rahatlıkla 

geçebilmektedir.  

 

• İticilerin Akışkan Analizi 

RoboFish’in hareketini sağlayacak parçalar olan iticilerin sualtındaki durumu hayati 

önem taşımaktadır. İticilerin suyun akışını doğru sağlamaması gibi durumlarda RoboFish rahat 

hareket edemeyecek, dolayısıyla kullanım zorlaşacaktır. Bu gibi durumların önüne geçmek için 

iticilerin üretimine geçilmeden önce bilgisayar ortamında simülasyonları yapıldı. Bu 

simülasyonların sonuçları baz alınarak tasarımları geliştirildi. İticilerin final tasarımına ait 

simülasyonun sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 

 



 

 

 

Simülasyon sonuçlarında görüldüğü üzere suyun akışı düzgün bir şekilde sağlanabilmektedir. 

Yani iticilerimiz sualtında RoboFish’in rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayacaktır.  

 

Fiziksel Testler 

Kritik tasarım raporunun ardından parçaların temin edilme ve üretilme sürecinin 

tamamlanmasıyla birlikte fiziksel olarak testleri yapılacaktır. Bu süreçte parçaların fiziksel 

durumları incelenecek, gerektiği durumlarda onarılacak veya yenileri temin edilecektir. 

Sızdırmazlık: 

 İticiler ve RoboFish sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır. Bu süreçte sonuçlar titizlikle 

incelenecek, olası kazaların yaşanmaması için gerekenler yapılacaktır. 

Elektriksel Testler: 

RoboFish’in elektrik-elektronik donanımının güvenliğinin sağlanması ve tasarıma 

uygun şekilde çalışması için üretim sırasında devre şemaları titizlikle incelenecek ve ölçü 

aletleri ile test edilecektir.  

 

7. TECRÜBE 

TEKNOFEST 2021 İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması sürecinde; 

 

1- RoboFish’in tasarımında büyük bir sorun ile karşılaşılmadı. Fakat pandemi 

sürecinin etkilerinden ve ekibin henüz maddi destek alamamış olmasından dolayı gerekli 

donanımlar temin edilemedi ve üretilemedi. Tasarımların çeşitli sebeplerden dolayı her zaman 

istenilen zamanda, istenilen koşullarda hayata geçirilemediğini gördük. Bu gibi durumlarda 

kullanılacak donanımların testlerinin ve simülasyonlarının bilgisayar ortamında yapıldığını 

gördük. Üretim sürecinde ekibimizin simülasyon yazılımlarını öğrenmesi gerektiğini ayrıca pek 

çok yazılımın kullanımını ücretli olması nedeniyle bütçe sıkıntısı yaşandığını öğrendik. Bu 

durum bize şartların iyice gözden geçirilmesi, karşılaşılan aksiliklere karşı çözümler üretilmesi 

hakkında önemli tecrübeler kazandırdı.  

2- Zaman, bütçe ve risk planlamalarının önemi tekrar gördük. Bu süreçte planlama 

yapılmazsa ne gibi sonuçların doğacağı hakkında tecrübeler edindik. 

3- Robofish ve parçalarının tasarımı esnasında ekibimiz CAD (bilgisayar destekli 

tasarım) programları ve kullanımları hakkında tecrübeler edindi. Tasarım esnasında kullanılan 



 

 

Fusion 360 programının kullanımı, 3D programlamanın temelleri ve bunların neden kullanıldığı 

gibi konular hakkında bilgi sahibi olduk. 

4- Elektronik alanında önemli kazanımlar elde ettik. Devre şemalarının 

tasarlanması ve geliştirilmesi, bu tasarımlar için kullanılan yazılımlar gibi konularda tecrübeler 

kazandık. 

5- Ekibimiz ROV sistemlerinin nasıl geliştirildiği, neden gerekli olduğu gibi 

konular hakkında bilgiler edindi. 

6- Ekibimiz insansız sualtı sistemleri hakkında araştırmalar yapmıştır. Bu 

sistemlerin kullanım alanları, gereklilikleri, kriterleri ve benzeri hususlar hakkında bilgi sahibi 

olmuştur. Sualtında cisimlerin durumları, aerodinamikleri gibi durumlar titizlikle incelenmiş, 

tasarım sürecinde bu kriterler göz önüne alınarak tasarım yapılmıştır.  

7- Ekibimiz TEKNOFEST ekibi tarafından bize verilen eğitimler esnasında ROV 

sistemleri hakkında detaylı bilgiler edinmiştir. Bu bilgileri RoboFish’in tasarımının yapılması 

sürecinde aktif olarak kullanmıştır. 

8- RoboFish’in üretiminde kullanılacak materyallerin kararlaştırılmasında 

ekibimiz sualtı koşullarını ve risklerini incelemiştir. Bu materyallerin seçiminde suya karşı 

dayanıklı olması, yoğunlukları, uzun vadede teşkil edeceği durumlar göz önünde 

bulundurulmuştur. 

9- Takım üyeleri olarak birlikte çalışmanın, takım olarak hareket etmenin önemini 

ve gerekliliklerini gördük.  

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması 

RoboFish Takımı tarafından RoboFish’i üretirken en verimli şekilde ilerlemek amacıyla 

oluşturulan zaman planlaması Şema görüntülenmiştir. 
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3D tasarımın 

hazırlanmaya başlaması 

        

Ön tasarım 

raporunun gönderilmesi 

        



 

 

Malzemelerin 

temin edilmesi  

        

KTR’ nin 

hazırlanması ve 

gönderilmesi 

        

Aracın Manuel 

kontrol yazılımına ve Dış 

arayüz yazılımına 

başlanması  

        

Aracın yapımına 

başlanması 

        

Aracın sualtında 

test edilmesi 

        

Aracın Otonom 

Yazılımına başlanması 

        

Sızdırmazlık 

videosunun hazırlanıp 

gönderilmesi 

        

Aracın son 

kontrollerinin yapılması 

        

TEKNOFEST 2021         

      Şema 

8.2. Bütçe Planlaması 

RoboFish’in üretiminde kullanılacak malzemeler ve fiyatları aşağı da verilmiştir. 

 

S. No Malzeme Adı Birim Fiyatı Adedi Toplam Fiyatı Alınacağı Site 

1 
PVC Boru 

20TL 1 20TL 
Yerel mağazalardan 

temin edilecektir. 

2 Pleksiglas kubbe 30TL 1 30TL Önal Pleksi 

3 
O-Ring conta 

0,08TL 50 5TL 
Yerel mağazalardan 

temin edilecektir. 

4 Gövde üretimi ek 250,00TL 1 250TL 
Yerel mağazalardan 

temin edilecektir. 

 

5 
Dörtlü motor sürücü 890,00TL 2 1.780TL Deringezen 

 

6 

1KG ABS 

Filament 

 

144,45TL 

 

1 

 

144,45TL 
Robotistan 

https://www.onalpleksi.com/pleksi-sisirme/
https://www.deringezen.com/product/dortlu-motor-surucu/
https://www.robotistan.com/esun-285-mm-natural-abs-plus-filament


 

 

 

7 
Akvaryum silikonu 56,00TL 

 

1 
56,00TL Hepsiburada 

 

8 
Arduino Mega 162,19TL 

 

1 

 

162,19TL 
Robotistan 

 

9 
30cm Jumper kablo 0,1825TL 40 7,30TL Robotistan 

10 M1 Su Geçirmez Motor 369,00TL 8 2.952TL Deringezen 

11 
Arduino W5100 

Ethernet Shield 
65,89TL 1 65,89TL Robotistan 

12 
ES3005DE Su 

Geçirmez Servo Motor 
172,32TL 2 344,64TL Robotistan 

13 
30m Cat5 Ethernet 

Kablosu 
42TL 1 42TL Hepsiburada 

 

14 

MPU6050 Eksen ve 

İvme Sensörü 
11,15TL 1 11,15TL Robotistan 

15 Joystick 4,06TL 2 8,12TL Direnç.net 

16 IC149 Toggle Switch 3,87TL 1 3,87TL N11.com 

17 100A Sigorta 40TL 1 40TL AliExpress 

18 
OV7670 Kamera 

Modulü 
45,47TL 

 

1 
45,47TL Robotzade 

19 

1x4 Siaf Isıya Dayanıklı 

Silikon 

Kablo 
5,68TL 60 m 340,8TL KabloPiyasa 

20 Arduino Uno 64,87TL 1 64,87TL Robotistan 

  6373,82  

https://www.hepsiburada.com/sista-akvaryum-silikon-seffaf-310-ml-p-HBV00000KNU74?magaza=DallÄ±%20Nalbur&wt_gl=cpc.68xx.shop.all.genel-all-products&isFashion=true&gclid=EAIaIQobChMI-ebV7P3Y7wIVBm8YCh0OZA1GEAQYAyABEgJ7pfD_BwE
https://www.robotistan.com/arduino-mega-2560-r3-klon
https://www.robotistan.com/30cm-40-pin-ayrilabilen-erkek-erkek-m-m-jumper-kablo-300-mm
https://www.deringezen.com/product/sualti-motoru/
https://www.robotistan.com/arduino-ethernet-shield-wiznet-w5100-klon
https://www.robotistan.com/emax-es3005de-su-gecirmez-servo
https://www.hepsiburada.com/powermaster-cat5-ethernet-kablosu-30-m-p-HBV00000IVXKO?magaza=bconline&wt_gl=cpc.6802.shop.elk.it-aksesuar-ssc&isFashion=true&gclid=EAIaIQobChMIwdP_1ILZ7wIVlNxRCh391At6EAQYASABEgIKAPD_BwE
https://www.robotistan.com/mpu6050-6-eksen-ivme-ve-gyro-sensoru-6-dof-3-axis-accelerometer-and-gyros
https://www.direnc.net/arduino-xy-joystick-modul
https://urun.n11.com/arduino-urunleri-ve-setleri/ic-149-toggle-switch-2p-on-off-12mm-P432597425
https://tr.aliexpress.com/item/4000693398920.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.79365bd2Rp5Olu&algo_pvid=9317e1dd-b532-4ddb-a29b-4da761337f25&algo_expid=9317e1dd-b532-4ddb-a29b-4da761337f25-0&btsid=0b0a556516171338960832977e3e8d&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearch
https://www.robotzade.com/OV7670-VGA-Kamera-Modulu%2CPR-1200.html
https://www.kablopiyasa.com/1x4-Siaf-Isiya-Dayanikli-Silikon-Kablo-100-Metre%2CPR-1403.html
https://www.robotistan.com/arduino-uno-r3-klon-usb-kablo-hediyeli-usb-chip-ch340
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Bu artışta eklenen 2 tane ürün ve internetten temin ettiğimiz ürünlerin fiyatlarının döviz 

kaynaklı değişmesidir.    

 

8.3 Riskler 

 

Aracın içine su sızması: Aracın içine su sızması durumunda RoboFish takımına bir 

tehdit oluşturmayacağı anlaşıldığında hemen müdahale edip parçalar kurtarılmaya 

çalışılacaktır. Geri dönüşü mümkün olmayan parçaların yenisi temin edilecektir. 

Parça temininde gecikme: Kullanılan elektronik parçaların temininde yerli sitelerde 

ürünlerin stokta kalmamasıbhalinde yabancı sitelerden ürünler temin edilecektir. Bundan 

dolayı olası gümrük ve nakliye gecikmelere engel olmak için takımın destek almaya hak 

kazandığı açıklanınca mali desteğin yatırılması beklenmeden takım üyeleri tarafından 

oluşturulan geçici fondan ürün temini sağlanacaktır. 

Yarışma zamanında araçta bazı parçaların bozulması: Bu durumda yarışma 

sahasında zor durumda kalınacağından dolayı parçaların yedekleri de yanlarında 

bulunduracaklardır. 

Araç üretim esnasında meydana gelen kazalar: Hemen gerekli kişiler bilgilendirilip 

kazaya uğrayan takım üyesinin acilen hastaneye götürülmesi   

Pilotun aracı kullanamama durumu: Bu riske karşılık takımda bulunan üç kişide 

aracı kontrol etmeyi öğrenecektir. 

Kumandanın yarışma zamanı bozulması: Yarışma sahasına yedek bir kumanda 

götürülmesi ve arayüzün klavyeden RoboFish’i kontrol edilebilecek şekilde tasarlanması 

Bütçenin yetersiz kalması: Sağlanacak destek miktarı belli olmadığından takım 

danışmanı sponsor arayışındadır. Sponsor bulunamaması halinde okul yönetimi destek 

sağlayacağını belirtti.  

Pandemi: Pandemi nedeniyle takım üyelerinin beraber bir şekilde çalışmaları mümkün 

olmadığı durumda yapılabiliyorsa uzaktan, yapılamıyorsa küçük gruplar halinde sosyal mesafe 

kurallarına uyarak çalışılacaktır. 

Maliyet Değişimi: İthal yollarla temin edilen malzemelerin olası döviz değişiminden 

dolayı  fiyatının değişmesi. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

RoboFish’in tasarım sürecinde yarışmaya ait geçmiş yıl raporları ve farklı sualtı araçları 

incelenmiştir. İncelemelerin sonuçları göz önünde bulundurularak özgün bir tasarım 

yapılmıştır. 

• RoboFish’in tasarımı yapılırken özgünlük göz önünde bulundurularak yapılmış, 

rahat bir kullanım sunması esas alınmıştır. 
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• RoboFish’in programlamasında ve bilgisayar arayüzünün yapılmasında 

kütüphane, framework veya eklenti gibi unsurlar dışında programlaması RoboFish takımına ait 

olacak, özgün kodlar kullanılacaktır. 

• Manipülatör kolun tasarımı yapılırken daha önce yapılan tasarımlar incelenmiş, 

farklı olması ve rahat bir kullanımı olması sağlanmıştır. 

• RoboFish’in devre şeması ekibimizce hazırlanmış olup, daha önce hazırlanmış 

olan şemalardan farklıdır. 

• RoboFish’in algoritma tasarımı ekibimize aittir. İhtiyaçları karşılayacak ve 

donanımlar üzerinde fazla yük oluşturmayacak şekilde tasarlanmıştır.  

• Rapordaki tablo ve şemalar ekibimiz tarafından hazırlanmıştır. Bu şemaların 

hazırlanması sürecinde sade ve anlaşılır olması esas alınmıştır. 

10. YERLİLİK 

RoboFish ekibi olarak tasarım ve üretim aşamasında yerlilik önceliğimizdir. Bu konuda 

uygulayacağımız hususlar aşağıdaki gibidir. 

• RoboFish’in parçalarının çoğunluğu ekibimiz tarafından tasarlanıp üretilecektir. 

İticiler, pervaneler, kızağın bir bölümü, yüzgeç, kanat ve bazı parçalar tasarladığımız şekilde 

3D yazıcıda basılacaktır.  

• 3D yazıcıda üretim yapmak için gerekli olan filamentler ise yerli mağaza ve 

üreticilerden temin edilecektir. 

• Tarafımızca üretilmesi mümkün olmayan fakat üretim için gerekli olan diğer 

malzemelerin de yerli üretim olmasına dikkat edilecektir. 

• RoboFish’in elektronik tasarımı içerisinde bulunan ve tarafımızca üretilmesi 

mümkün olan donanımlar tespit edilecektir. Bu donanımların tarafımızca üretilmesi 

sağlanacaktır. 

• İnternetten malzeme temin edilirken ürünlerin alternatifleri titizlikle gözden 

geçirilecektir. Alternatifler arasından yerli üretimi olan ürünler sipariş edilecektir. 
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