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1. RAPOR ÖZETİ

Uzun süredir teknoloji ve robotikle ilgilenen ve çeşitli yarışmalarda büyük başarılara imza 

atmış 3 öğrenciden oluşan bir takımız. Birbirimizi birkaç yıldır tanıyor ve birbirimizin güçlü 

ve zayıf yönlerini biliyoruz. Bunları göz önünde bulundurarak Teknofest İnsansız Su Altı 

Sistemleri temel kategorisine başvurmak için bir takım kurduk ve en uygun şekilde bir 

görev dağılımı yaptık, görev dağılımına 2.2.’den ulaşabilirsiniz. Takımca görevleri analiz 

ettik ve her bir görev için kritik noktaları bulduk, görev analizimize 4.2.1.1.’den 

ulaşabilirsiniz. İlk aşama için 4 farklı robot tasarımı yapmıştık. Bu tasarımlar arasından en 

uygununu seçerek nihai tasarıma ulaştık ve simülasyonda gerekli testleri gerçekleştirdik. 

Tercihimiz robotta titanyum plaka kullanmaktan yana oldu. Elektronikte ise tasarlamış 

olduğumuz devreyi kurarak testini gerçekleştirdik. Kullanmış olduğumuz malzemeleri, 

açıklamalarına ve elektronik tasarımlarına yer vererek 4.3.1.’de belirttik. Robot yapımının 

yanı sıra iş güvenliğine de büyük önem veren bir takım olarak çalıştığımız ortamda güvenlik 

adına birçok önlem aldık. Almış olduğumuz güvenlik önlemlerini ise 5. bölüme ekledik. En 

verimli ve hızlı çalışma için 5.1.’de de görebileceğiniz üzere bir çalışma çizelgesi hazırladık 

ve süreç boyunca bu çizelgeye sadık kaldık. Sürecin devamında da yapmış olduğumuz bu 

planlamaya sadık kalarak çalışmalarımıza devam etmekte kararlıyız. Sözünü ettiğimiz 

çizelgeye 8.1.’den ulaşabilirsiniz. 8 motor yerine 6 motor kullanmaya ve hazır satın almayı 

planladığımız bazı parçaları kendimiz üretmeye karar verdik. Bu sebepler doğrultusunda 

bütçemizde (Bkz. 8.2) yaklaşık olarak 1000 dolarlık bir düşüş oldu. Aldığımız onca önlem 

ve tedbire rağmen olası riskleri yine de göz önünde bulundurmaktayız. Yapmış olduğumuz 

risk planına ise 5.3.’ten ulaşabilirsiniz. KTR’ye kadar olan süreçte yaptığımız testlere 

6.’dan ve süreç boyu edindiğimiz kalan tüm tecrübelere 7.’den ulaşabilirsiniz. Her zaman 

yerli, milli, özgün ve yenilikçi olmaktan yana bir takım olarak birçok fedakarlık yaptık. 

Katılmakta olduğumuz bu yarışmanın sadece robot yapmaktan ibaret olmadığına, buna ek 

olarak bireyleri kişisel deneyimler ve özgün üretim üzerinden özverili çalışmaya sürükleyen 

eşsiz bir yolculuk olduğuna inandık. Bahsi geçen ideali sergilediğimiz özgünlük bölümüne 

9.’dan ulaşabilirsiniz. Son olarak, en çok önemsediğimiz şeylerden biri olan yerlilik 

çalışmalarımıza 10.’dan ulaşabilirsiniz. Kaliteyi canlandırırken aynı zamanda maliyeti 

düşürmek ve ülkemize yeni ürünler kazandırmak için tasarım, yazılım ve üretim 

faaliyetlerimizi halen önemseyip sürdürüyoruz.  
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Teknofest İstanbul yarışmasının İnsansız Sualtı Sistemleri Temel Kategorisi’ne yaptığımız 

başvuru için göndermiş olduğumuz Ön Tasarım Raporumuz (ÖTR), ilgili hakemler 

tarafından değerlendirilmiş ve 100 puan üzerinden puanlanarak 88 almış. Yarışmaya 

katılacak olan takımlar için belirlenen baraj puanının 76 olduğu kategoride, takımımız 

Gravity Robotics, aldığı puanla başvuran takımlar arasında tatmin edici bir sonuç elde 

etmiştir. Hakemlere sunmuş olduğumuz ÖTR’de; Rapor Özeti, Araç Ön Tasarımı ve 

Özgünlük bölümlerinden toplamda 12 puan kırılmıştır. Takım üyelerimiz, hakemlerce 

yapılmış ÖTR incelemelerinin duyurulmasının ardından, hazırlamış oldukları raporu 

gözden geçirmiş ve kişi bazlı niteliksel bir değerlendirmenin ardından kritik tasarım 

sürecinde yazılması öngörülen raporda bir dizi düzenlemeler yapmakta karar kılmıştır. Ön 

tasarım sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen ilk düzenleme, Araç Tasarımı 

(Bakınız: 4.1.) kapsamında gerçekleşmiştir. ÖTR’de 2,50 puanımızın kırıldığı Araç Ön 

Tasarımı, sürecin devamında konuya daha yoğun ilgi göstermemiz ve süreç üzerindeki 

hakimiyetimizin pekişmesiyle birlikte olumlu yönde değişmiştir. Mevcut çizimlerimizin 

yeniden değerlendirilmesi, robotların artı ile eksilerinin tekrar gözden geçirilmesi, 

bütçemizde zaruri olarak yaptığımız birtakım değişiklikler ve yeni elektronik gövde 

tasarımı, bizi Araç Tasarımında değişiklik yapmaya sevk etmiştir. ÖTR’nin yeniden 

değerlendirilmesi sonucu gerçekleştirdiğimiz değişikliklerin yanı sıra, Görev Dağılımı 

(Bakınız: 2.2) bölümünde de düzenlemeler yapılmıştır. Halihazırda 3 olan üye sayımızın, 

takım performansımız üzerine olumlu etki etmesi adına yeniden görevlendirmeler 

yapılmıştır. Rapor üzerinde gerçekleştirilen düzenlemelerin haricinde, Ön Tasarım Süreci 

kapsamında kullanılması planlanan bütçede öncesinde de belirtildiği üzere zaruri olarak 

değişiklikler yapılmıştır. Daha önce kullanmayı planladığımız 8 motorun yerine 6 motor 

kullanmaya karar vermemiz, bütçemizdeki indirimin başlıca sebeplerindendir. Rapor 

düzenimizden puan kırılması sebebiyle görsel düzenlemelere gidilmiş, marjin boyutu ve 

görsel konumlandırmasında değişiklik yapılmıştır. ÖTR’den farklı olarak KTR’de eklenen 

“Test” ve “Tecrübe” başlıkları için gerekli çalışmalar yapılmış, bu doğrultuda edinmiş 
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olduğumuz engin bilgiler raporumuza aktarılmıştır. Kaynakça başlığındaki puan kaybı 

sebebiyle raporumuzda sunulan referanslar gözden geçirilmiş, daha önce belirtilmemiş 

alıntılar uygun formatta kaynakçaya dahil edilmiştir. Sanayide üretmeyi planladığımız 

parçalar KTR aşamasında 3D yazıcıdan baskı alarak test edilmiştir. Tasarım üzerinde 

gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Haziran ayı içerisinde sanayi sitelerinde üretimine 

başlanacaktır. Kullanılması planlanan titanyum plakanın boyutlarına ve cinsine karar 

verilmiş, teminatı sağlayabilecek şirketler ile iletişime geçerek uygun teklif üzerinden 

anlaşılmıştır. Kendi tasarladığımız arayüz tamamlanmıştır, joystick üzerinden komut 

iletimi ve görüntü akışı havuzda test edilip gerekliyse tasarım veya yazılımı üzerinde 

düzenlemeler yapılacaktır. Otonom görevdeki engel değişimi sebebiyle otonom kodu 

üzerinde de gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

4. ARAÇ TASARIMI

4.1.Sistem Ön Tasarımı  

ÖTR aşamasında yapmış olduğumuz 5 farklı olası robot çizimi içerisinden en 

uygun olanını seçerek çeşitli simülasyon ve testler uyguladıktan sonra  

 nihai robot tasarımına ulaştık. Bunun yanında kendi üreteceğimiz parçaların 

tasarımları ve 3D printerdan baskıları tamamlandı. 3D printerda prototip olarak 

basılan parçalar daha sonra sanayide üretilecektir. Seçilen tasarım aşağıda daire 

içerisine alınmıştır. 
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Tasarım 1: 

 

Robotun artıları: 

 

1. Tasarımda fiberglass kullanıldığından dolayı hafif ve sağlam 

2. Tasarımda hala daha fazla parça için yeterli hacim bulunmakta 

3. Tüpün konumu itibariyle kamera hem robotik kolu hem de ileriyi 

görebilecek durumda 

 

 

Robotun eksileri: 

 

1. Motorların şaseye montesi zorluk çıkartabilir 
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Tasarım 2: 

 

Robotun artıları: 

 

1. Robotun önü suyu yararak ilerleyeceğinden dolayı bu bize hız 

kazandıracaktır 

2. Robotun iç hacmi geniş 

 

 

Robotun eksileri: 

 

1. Tasarımda çokça sigma profil kullanıldığından dolayı robot ağır 

2. Robotta parça monte edecek yer az 

3. Robotun boyu fazla büyük 
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Tasarım 3: 

 

Robotun artıları: 

 

1. Tasarımda fiberglass kullanıldığından dolayı hafif ve sağlam 

2. Yanlardan ve yukarıdan gelebilecek darbelere karşı korumalı 

3. Tüp robotun ortasında durmakta bu sayede denge merkezi korunmakta 

 

Robotun eksileri: 

1. İçeride gelebilecek diğer parçalara için çok fazla alan yok 
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Tasarım 4: 

 

 

Robotun artıları: 

 

1. Robot ufak ve sağlam 

2. Robotik kol nesneleri tutmak için iyi bir konumda ve açıda 

3. Tüp ortada hem dengeyi koruyor hem de gelebilecek darbelere karşı 

güvende 

 

Robotun eksileri: 

1. Kamera orta kısımda kaldığından dolayı görüş açısını kısıtlayabilir 
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  Nihai Tasarım: 

 

Robotun artıları: 

 

1. Şasede yalnızca 1 plaka var onun haricinde bir parça yok. Bu da hem ağırlık 

hem de işçilik bakımından bie  

2. Uç kısmının üçgen şeklinde ve sivri olması robotun ilerlerken suyu delerek 

daha hızlı gitmesini ve daha az enerji tüketmesini sağlayacak 

3. Arka tarafta bulunan yarım dairelik açıklıklar motorların daha efektif 

çalışmasını sağlayacak 

4. Robotun şasesinde çok fazla malzeme kullanılmaması sebebiyle hafif bir 

robot olması 

Robotun eksileri: 

1. Şaseyi destekleyen herhangi bir çıra, sigma vs. yok 

 

*Motorları, gripperı ve tüpü ana gövdeye sabitleyen parçalar PETG filamenti ile    

3D printerda basılacaktır 
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Ana Gövde: 

 

Sade ama efektif bir ana gövde kullanmaktayız. Hem ağırlık olarak hafif hem 

de maaliyet olarak az bir ana gövde. Robotun uç kısmını bir insana zarar 

vermeyecek miktarda sivri yaparak robotun su içerisinde ilerkerken suyu 

delerek daha az güçle daha hızlı gitmesini sağlayacağız. 

 
 

Yapılan değişiklikler: 

 

8 motor yerine 6 motor kullanılmasına karar verildi. Bu bize hem ağırlıktan 

kazanç sağlayacak hem de bütçemizde bir azalma olmasını sağlayacak. 6 

motorun itiş gücünün ihtiyacımız olan itiş için yeterli olduğuna yaptığımız 

araştırma ve testler sonucunda ulaştık. Bunun haricinde tüpü ve gripperı tutan 

parçalar tasarlandı. 

 

Motorların 45 derecelik açıda durmasının sebebi: Motolarımızı 45 derece 

olacak şekilde yerleştirdik. 45 derece olarak yerleştirdiğimiz için güçten kayıp, 

manevra kabiliyetinden kazanç sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla eksende 

hareket kabiliyetimiz oluyor.  

Robotun hareket eksenleri:  

o Roll o Pitch o Yaw  
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Gripper Tasarımımız: 

 

Tasarladığımız gripper çark sistemine dayalı olarak çalışmaktadır. Çarklara 

bağlı olan servo motor ile açılıp kapanma hareketlerine sahip olacak. 

Kıskaçların tırtıklı olması sayesinde de tutulan obje kaymayacak. Kıskaçları 3D 

printerda basarak test ettik. 

 

 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  
 

4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci  
 

Takımımızdaki 2 CAD tasarımcısından biri SolidWorks1  biri de 

Fusion 3602 üzerinden tasarım yapmaktadır. Tasarım sürecinde, 

2 programı da etkili şekilde kullanabiliyor olmak bize birçok 

avantaj sağlamakta. Hem tasarımlarımızda farklı ekosistemlerin 

özelliklerinden faydalanabiliyor hem de herhangi bir dosya türü 

 
1  
2  
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üzerinde çalışabiliyoruz. Tasarımlarımızı yaparken GrabCad3 ve 

Thingiverse4 sitelerini ziyaret ediyor ve fikir topluyoruz.  Şu 

anda, 3.1.’de belirttiğimiz gibi, 4 farklı robot tasarımı arasından 

en uygununu seçerek nihai tasarıma ulaştık. Nihai tasarım 

simülasyonda test edildi ve gerekli düzenlemeler yapıldı. Tüm 

malzemeler temin edildiğinde atölyede üretime başlanacaktır. 

 

 

 

 

 

Tasarım Sarmalı: 

 

Tasarım sarmalında, her sistem diğer sistemler hakkında daha 

kesin bilgilerle her seferinde tekrar tekrar gözden geçirilir. Son 

olarak süreç, nihai araç tasarımında birleşir

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  
4  
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Tasarım Aşamaları: 

 

 
Motor Seçimi: 

İtici tasarımında en önemli şeylerden biri motor 

seçimidir. Genel olarak doğru akım motorları tercih 

edilir. Ancak, motorları satın almadan önce birçok kriteri 

kontrol etmemiz gerekiyor. 

1. Her bir motorun ne kadar güçlü olması gerekiyor? 

2. Her motora güvenli bir şekilde ne kadar akım ve 

voltaj beslenebilir? 

3. Her motora ne kadar para harcayabiliriz? 

4. Motorların fırçalı mı fırçasız mı olması gerekiyor? 

5. Şanzımanlı (redüktörlü) motor ihtiyacı var mı? 

6. Motorları nasıl su geçirmez hale getireceğiz? 

7. Pervaneyi nasıl motor şaftına bağlayacağız? 

8. Motorların ve diğer yedek parçaların tedariğinin 

kolaylığı ne kadar önemli? 
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Fırçalı ve Fırçasız motor karşılaştırması: 

              
 

Fırçalı motorların kullanımı çok daha kolaydır. Enerji verildiği an çalışmaya başlarlar. 

Bunun sebebi artı ve eksi kutupları olmasıdır. Fırçasız motorlarda üç faz mevcuttur ve 

Elektronik Hız Denetleyicisi (ESC) kullanımı mecburidir. Fırçasız motorlar fırçalı 

motorlara göre daha verimli ve çok daha sessizdir. 

 

 

Pervane Tasarımımız:  

 

                

 

Tasarladığımız Pervanenin 3D baskısı: 

 

 

Çeşitli pervane tasarımlarını farklı filamentler ile basarak hem en uygun filamenti hem 

en uygun pervane tasarımını bulduk. Farklı viskozitelere sahip sıvılar ile pervaneleri bir 

motora bağlayarak test ettik.  

 

Standart üç bıçaklı pervane 

 

Alacağımız motora ve hedeflediğimiz görevlere en uygun pervaneyi tasarladık. 

Yaptığımız araştırmalar ve testler üzerine 3 bıçaklı bir pervane tasarladık. 
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Tasarladığımız pervane içi izlediğimiz adımları ve dikkat ettiğimiz noktları aşağıda 

bulabilirsiniz. 

 

Çalışma prensibi: Bir pervane döndüğünde, pervane bıçakları suyu veya havayı belirli 

bir açıyla keser, pervaneyi (ve ona bağlı olan herhangi bir sistemi), bir tahta üzerindeki 

açılı dişlerin bir tahta parçasından geçmesi gibi ortam boyunca iter. 

 
Dikkat edilen unsurlar: 

• Boyut 

• Yiv 

• Bıçak sayısı 

• Bıçak şekli ve açısı 

• Pervane gövdesinin şafta bağlama metodu 

• Kanallı pervane olup olmaması 
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          Gidilen yöne göre motor hareketleri: 

   

 

 

   4.2.1.1.   Görev Analizi 

Su altı hokey görevinde bizi en çok zorlayacak kısım pakın kaldırılmadan 

taşınması kuralı. Pakı kaldıramadığımızdan ötürü gripper bu görevde kullanım 

dışı kalmış oluyor. Bu görev için çeşitli fikirler ortaya koyduk. Pakı robotun 

altına alıp robotu yüzeyde sürmek, robotun altına dik bir parça yerleştirerek pakı 

yere sıkıştırarak ilerletmek bunlardan bazıları. Şu anda yapmayı planladığımız 

teknik, robotun önüne koyacağımız yüzey alanı geniş bir cismi lineer motor veya 

benzer bir mantıkta çalışan bir sistemle ileri geri hareketler yapacak şekilde 

ilerletmek.  

Su altı montaj görevini analiz ettiğimizde temel olarak 2 şeye ihtiyacımız 

olduğuna karar verdik. Birincisi yüksek bir motor gücü, ikincisi ise yüksek 

ağırlık taşıyabilen bir gripper. Bu sebeple kendi gripper’ımızı üretmeye karar 

verdik. Gripper’ı ise alacağımız parçalara dik ulaşacak şekilde robotun önüne 

yereştireceğiz. Hız kazanma amaçlı 2 adet gripper kullanmayı da ileriki 

zamanlarda düşünebiliriz. Aynı zamanda daha rahat bir kullanım amacıyla 

kamerayı sabitleyeceğimiz parçayı dönebilir şekilde üreteceğiz. 

Otonom görev için otonom olarak 100 cm genişliğinde bir dikdörtgenden 

geçmemiz gerekmekte. 100 cm genişlik yeterince büyük olduğu için 50 cm’den 

uzun bir ayrıtı olmayan bir yapacağımızdan dolayı bu görevde 

zorlanmayacağımızı düşünüyoruz. Raspberry pi kullanarak python yazılım dili 

üzerinden OpenCV kütüphanesi ile bir otonom program yazdık.  

 

4.2.2.Malzemeler   
 

Robotumuzu titanyum plakadan yapmayı planlamaktayız. Destek amaçlı 

sigma profil de kullanabiliriz.  

 

Sigma Profil: Sigma Profil (Alüminyum Kanallı Profil) günümüzde çelik 

konstrüksiyonun yerini almaya başlamıştır. Sigma Profilin demonte 

(modüler) yapısı sayesinde istenilen parça ve Sigma Profillerin birbirine 

olan bağlantısı, pratik ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Sigma Profil 
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Alüminyum 6063 serisinden imâl edilmektedir. Bu aşamada sigma profil ile 

yapmış olduğumuz robot çiziminde 20x20’lik sigma profil kullandık.  

Kullanmayı planladığımız sigma profilin özellik tablosu ise şu       

şekildedir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fiberglass: Cam elyafı olarak bilinen (fiberglas), kalıplardan eritilerek 

geçirilen çok ince cam tellerden üretilen maddeye verilen isimdir. Aynı 

zamanda fiber cam olarak ta nitelendirilen bir üründür. İnşaat ve otomotiv 

endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fiberglass kelimesi yaygın 

olarak konuşma dilinde Cam Elyafı ile Güçlendirilmiş Plastik için de 

kullanılması bazı yanılgılara neden olmaktadır. Aslında fiberglass maddesinin 

polyester veya vinil ester reçineler ile el yatırması, RTM, BMC, SMC, Fitil 

Sarma, infüzyon gibi yöntemler ile takviye edilerek üretilen kompozit maddeye 

CTP Cam Takviyeli Plastik ( İngilizce; GRP glass-reinforced plastic ) denir.  

 

Titanyum: Hafiftir, kırılgandır, dokusu gümüş beyaz renkte parlaktır. Erime 

noktası 1660 derece, kaynama noktası ise, 3287 

derecedir. Titanyum Antimanyetiktir, ısı ve elektrik iletkenliği demirden 

düşüktür. Asit, tuz ve diğer kimyasal bileşik ve maddelere son derece 

dayanıklıdır 

 

 

Filament: 3D yazıcıların kaynaşık modellemesi için kullanılan termoplastik 

besleme stoğudur. Farklı özelliklere sahip, yazdırmak için farklı sıcaklıklar 

gerektiren birçok filament türü vardır. Biz filament olarak Zaxe’nin 

filamentlerini tercih ettik. En çok tercih ettiğimiz filament türleri PLA ve ABS 
oldu. Zaxe5 PLA 1.75 mm çapında üretilmektedir. PLA (Polylactic acid) 

biyobozunur (biodegradable) ve biyoaktif (bioactive) olan mısır nişastası, 

pancar kökü veya şeker kamışı gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen bir 
termoplastiktir. PLA türü filamentin hafif esneklik özelliği bulunmaktadır fakat 

kırılgandır.Basım sıcaklığı 190oC-220oC arasıdır. Yatak sıcaklığı ise 500C-70oC 

arasıdır. ABS ise en yaygın kullanımı olan termoplastiklerden biridir ve yaygın 

olarak sanayi ve profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilir. ABS’nin 
hammaddesinin en büyük özelliği ise ısı ve darbelere karşı dayanıklıdır. Bu 

sebeple bizim de yoğun olarak tercih ettiğimiz bir filament türüdür. Fakat bunun 

yanında ABS türü filamentin esneklik özelliği düşüktür. ABS filamentin basım 

sıcaklığı 230oC- 250oC arasıdır. Yatak sıcaklığı ise 80oC-120oC arasıdır. 
Kendimiz üretmeyi planladığımız çoğu parça için 3D printerdan filament baskı 

almayı planlıyoruz. 

 
5  
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ABS ve PLA ısıl özellik tablosu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABS ve PLA mekanik özellik tablosu 
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Gres Yağı:     O-ring’leri takmadan önce gres yağı sürüyoruz bu sayede o-           

ringle’lerin su geçirmezliği artmış ve o-ring’ler arasından su sızma ihtimali kalmamış 

oluyor. 

 

 

 

 

Yüzdürücü Köpük: Robotun suda batması durumunda motor gücü haricinde robotu 

suyun ortasında tutacak bir malzemeye  ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer havuzda robotun 

suda batması gibi bir sorun yaşarsak yüzdürücü köpük kullanacağız. 
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Enclosure: Farklı parçalardan oluşan, su geçirmez yüzdürücüdür. Çeşitli 

boyutlarda bulunmaktadır fakat biz 4 inçlik modelini tercih etmeyi planlıyoruz. 

Bunun en büyük sebebi ise hem ağırlıktan kazanç sağlamak hem de hacim olarak 

daha az yer işgal etmekti. İçindeki parçalar, açıklamaları ve özellikleri ise şu 

şekildedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Dome(Kapak): Akrilik tüpün ucunda bulunan kubbe şeklindeki kapaktır. 

Kamera bu parçanın içinde durmaktadır ve su geçirmeme özelliği vardır. Bu 

malzemenin en önemli görevi, ışık suda kırıldığından dolayı nesneler olduğu 

yerden farklı bir yerde ve farklı boyutlarda gözükmektedir, bu parça sayesinde 

kamera ile nesneleri gerçek yerinde görebilmekteyiz. 

.        Havadaki ağırlığı 82 gramdır. Özellikleri ise şu şekildedir. 
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• Akrilik Tüp: Enclosure’ın büyük çoğunluğunu oluşturan ve içinde 

elektronik parçaları barındıran su geçirmez tüptür. Kullandığımız tüpün dış 

hacmi 109,9471 cm
3
 ve iç hacmi ise 93,572 cm

3
’tür(pi 3.14 olarak 

alınmıştır). Tüp aynı zamanda robotumuza yüzerlilik katacaktır. Havadaki 
ağırlığı 768 gramdır. Tüpe ait diğer özellikler ise şu şekildedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

O-ring flanş: Tüpün içine su girmemesi için tüpü muhafaza eder. Biri tüpün  
önünde biri de arkasında olmak üzere toplam 2 adet bulunmaktadır. Diğer 

özellikleri ise şu şekildedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Electronics Tray: Akrilik tüpün içinde bulunan ve elektronik   

parçaların üzerinde durduğu parçadır. Özellikleri ise şu şekildedir. 
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4.2.3.Üretim Yöntemleri   

Şu anda şasemizi hangi malzemeden yapacağımıza karar vermedik fakat 

aklımızda 2 malzeme var ve şu ana kadarki çizimleri de bu iki malzemeden 

birini kullanarak yaptık. Biri sigma profil diğeri ise fiberglass. Sigma profil 

kullanırsak sütun testere, avuç içi taşlama vb. makineler kullanmayı 

düşünüyoruz. Fiberglass kullanırsak CNC kesim yapmayı planlıyoruz. Motor 

olarak ise hazır bir thruster almak yerine brushless motor alarak gerekli 

izolasyon işlemlerini yaptıktan sonra uygun bir pervane ve nozzle tasarımı 

yaparak 3D printerdan basmayı planlıyoruz. 2 görevde kullanacak olduğumuz 

robotik kolu ise su altında kullanıma uygun şekilde planlayıp kendimiz üretmeyi 

hedefliyoruz. Elektronikte ise lehim tekniğini kullanarak kabloları birleştirmeyi 

planlıyoruz. 

Lehim yöntemi: 
 

Lehim, kalay ve kurşun maddelerinin karışımından oluşan bir alaşımdır. 

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. 
 

Lehim yapma teknikleri ise 3’e ayrılır: 

1. Havya ile lehimleme 

2. Fırında lehimleme 

3. Sıcak hava ile lehimleme  
Bizim en çok tercih ettiğimiz teknik havya ile lehimleme oldu. Havya ile 
lehimleme tekniği en temel teknik olup kısaca şöyle açıklanabilir: 

Lehimlenecek bölge belirlendikten sonra havya ile ısıtılır, ardından ısıtılan 
bölgeye lehim tutulur ve lehim iletken bölgeyi kaplar. Lehim soğuduğunda 

işlem tamamlanmış olur. 
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Lehim Malzemeleri: 
 

Havya(Lehim Makinesi): Güç kaynağına takıldıktan sonra süreyle ısınarak 

lehimlenecek bölgenin ısıtılmasını, lehimin eritilmesini ve lehimleme işleminin 

gerçekleşmesini sağlar. Havyalardaki performans, sahip oldukları elektrik 

gücüne göre değişkenlik gösterir. 30-40 Watt güce sahip havyalar varken, 100 

Watt’lık güce sahip havyalar da vardır. Bazı havyalar, bir lehimleme istasyonuna 

bağlı olmadan kendi ısılarını ayarlayabilme özelliğine sahiptirler. (Isı ayarlı 

kalem havya) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lehim Teli: Lehimleme işleminde kullanılan alaşımın tel halidir. Piyasada kalın 

ve ince lehim telleri bulunur. Projeye göre kalın veya ince lehim teli tercihleri 

değişebilir. Kalın lehim tellerinin erimesi ve lehimlenmesi biraz daha süre alır. 

Elektronik devrelerde lehimleme için genellikle %40 oranında kalay bulunan 

lehim telleri tercih edilir. Sac lehimleme işlemlerinde bu oran genellikle %60 

olur. 
 

Lehim Pastası: Lehimleme işleminin yapılacağı yüzeyin temiz olmasını ve 

lehimin daha kaliteli olmasını sağlar. Aynı zamanda havyanın ucundaki kirli 

lehim artıklarının da temizlenmesine yardımcı olur. Lehim telinin içinde hali 

hazırda pasta vardır. Yapılan lehimin temiz olmadığı (lehimin içindeki pastanın 

yetersiz olduğu) durumlarda lehim pastası kullanılır. 
 

Lehim Pompası: Vakumlama işlemi yaparak eski lehimin sökülmesini sağlar. 

 Lehim Tabancası: Bir güç kaynağından enerji alarak yalnızca tabancadaki 

tetiğe basılması durumunda ucu ısınan lehimleme aracıdır. 
 

Lehimleme İstasyonu: Lehimleme istasyonları, lehimleme işlemini çok 

fonksiyonlu olarak sunmaktadır. İstasyonlarda genellikle havya veya lehim 

tabancası, sıcak hava tabancası, havya standı gibi malzemeler bulunur. Havyanın 

ısısını lehimleme istasyonları ile kontrol etmek mümkündür ve belirlenen ısı 

değerlerine hızla ulaşabilmektedir. 
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Sütun(Radyal) Testere: 

 

 

 

 

 

Avuç içi taşlama: 
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CNC Tezgahı: 

 

 

 

 

4.2.4.Fiziksel Özellikler  

 

   Nihai tasarımımıza ait boyutlar: 

En:30 cm 

Boy: 40cm 

Yükseklik: 14 cm 
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4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Ön Tasarım Süreci 

Robotumuzda kullanacağımız tüm elektronik malzemeleri 

belirledik. Sistemimizi çalıştırmak için 20V 30A’lik güç kaynağı 

kullanacağız ve bunun sistemimizde herhangi bir güvenlik 

sorununa yol açmayacağını belirtmek isteriz. Motorlarımızı 

elektronik olarak koruyan ESC devreleriyle çalışıyoruz ve kendi 

geliştirdiğimiz iki aşamalı mekanik ve elektronik koruma kalkanı 

ile sürekli kontrol altında tutuyoruz. Sistem tasarım ilkemiz 

gereği robotumuzun hiçbir yerinde herhangi bir motorun 

yanmasına yetecek bir voltaj ya da akım kaynağı mevcut değildir. 

Aynı zamanda akım kesici devrelerimiz ve sigorta 

düzeneklerimiz sayesinde motorlarımız en zorlu şartlarda dahi 

zarar görmeden çalışmaya devam edecektir. Elektronik 

tasarımımız ve kullanacağımız tüm elektronik parçaların 

açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz. 

 

     

   Tasarlamış Olduğumuz Devrenin Kurulumu ve Testi: 
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Güç Kaynağı Seçimi: 

Farklı bir durum olmadığı sürece en ideal ve robotlarda yaygın olarak 

kullanılan voltaj 12V’dur. Bu voltaj orta güçteki çoğu motoru çok 

yüksek akım gerektirmeden rahatça besleyebilmektedir ve su altında 

güvenli kullanım için yeterince düşüktür. Ayrıca, bu voltaj şarj 

edilebilir akülerin sıkça kullandığı bir voltaj olduğu için bolca uygun 

fiyatlı akü seçeneğiniz ortaya çıkıyor.  

Seçilen güç kaynağı görevi başarıyla bitirebilecek kadar kapasitesi 

var mıdır: 

10 dakikalık kısa bir görev mi yoksa uzunca bir görev mi 

planlıyorsunuz? Her görev için harcanan enerji çok ciddi miktarda 

değişebilmektedir. 

 

Seçilen güç kaynağı aracın maksimum gücünü karşılayabilecek mi: 

Bazı görevler kısa süreli bir şekilde olsa da maksimum güç 

gerektiriyor, diğer görevler ise uzun süreli olarak düşük güç 

Raspberry Pi 3B 
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gerektiriyor. Güç kaynağının maksimum gücü zorlanmadan ve uzun 

süreli bir şekilde verebilmesi çok önemlidir. 

 

Seçilen güç kaynağı ne kadar yer kaplayacak: 

Bazı güç kaynakları (mesela Li-ion piller) diğerlerine göre çok daha 

az yer kaplamaktadır. Önerilen ise mümkün olduğunca en ufak ancak 

yeterli güç verebilecek bir güç kaynağı kullanılmasıdır. Bütün 

sistemin gücünü hesaplamayı unutmayın, motorlar öncelikli olmak 

üzere sistemdeki bütün cihazların maksimum akım tüketimini 

hesaplayın. 

 

Sistem su altında düzgün çalışabilecek mi: 

Hava gibi önemli oksijen kaynakları su altında yeterince 

bulunmamaktadır, özellikle otomotiv ve havacılığa göre üretilmiş 

ürünler su altına uyum sağlamayabilir. Açık elektriksel sistemler 

çoğu zaman uyumsuzdur. 

Sistemdeki Güç Kaybı: 

Voltaj düşüşü için sorulması gereken 2 önemli soru vardır. Ne 

kadarlık bir güç kaybı yaşanacak ve bu güç kaybını nasıl minimize 

edebiliriz. Ohm kuralına göre, belirli bir akım kablolar arasında 

ilerlerken bir miktar voltaj kaybı yaşanır. Bu voltaj düşüşü E = I x R 

ile hesaplanabilir.  Kullanılan kablonun boyunu kısaltmak, voltajı 

arttırmak, batarya kullanmak, kablonun kesit alanını arttırmak güç 

kaybı için alınabilecek bazı önlemlerdir. 

Yukarıdaki durumları göz önünde bulundurduğumuzda yapacağımız 

robot için en uygun voltajın 20V olduğuna karar verdik. Bu sebeple 

20V 30A bir güç kaynağı kullanacağız. 

 

 

Brushless Motor: Elektronik olarak değiştirilmiş motor ve senkron 

DC motorlar olarak da bilinen fırçasız bir DC elektrik motoru, 

motorun her fazını bir motor üzerinden tahrik etmek için alternatif 

akım şeklinde elektrik üreten, bir invertör veya anahtarlamalı güç 

kaynağı ile çalışan akım motorlarıdır. Robotumuzdaki temel görevi 

robotun gerekli eksenlerde hareket etmesini sağlamaktır. 

 

 
 

ESC: Elektrikli motor ile çalışan RC model araba, tekne, uçak , 

helikopter gibi araçlarda kullanılır. ESC, model arabadaki kumanda 
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alıcısına bağlı çalışır. Kumandadan gelen gaz ve fren tepkilerini 

motora ileterek arabayı hareket ettirir ya da durdurur. Bizim 

robotumuzdaki görevi ise motorlara gerekli gücü iletmektir.  

 

 
 

Pixhawk: Pixhawk6, akademik, hobi ve geliştirici topluluklar için 

hazır, yüksek kaliteli ve düşük maliyetli otopilot donanım 

tasarımları için standart sağlamayı amaçlayan bağımsız bir açık 

donanım projesidir. Bizim robotumuzdaki görevi ise Raspberry Pi’a 

bilgisayar üzerinden gelen komutları ESC’ye iletmek, servo motora 

gelen komutları robotik kola iletmektir. 

 

 
 

Raspberry Pi: Raspberry Pi7 bilgisayara veya televizyona 

bağlanabilen kredi kartı boyutunda olan bir bilgisayardır. Bir 

 
6  
7  
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masaüstü bilgisayarın yapmasını beklediğiniz her şeyi, internette 

gezinmek ve yüksek tanımlı video oynatmaktan, e-tablo 

hazırlamaktan, kelime işlemekten, oyun oynamaya kadar yapabilir. 

Raspberry Pi, basitçe robotumuzun beynidir. Pixhawk modülü 

üzerinden ESC modülleri ile iletişimi sağlayarak robotun 

yönetimini üstlenir ve kameradan gelen veriyi işleyerek robota 

ortam hakkında bilgi sağlar. Robotun tüm sensör-aktüatör altyapısı 

Pi'a bağlıdır. 

 

 

 
 

Servo: Servo, mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve 

ivme kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik sistemi olarak 

tanımlanır. Yani hareket kontrolü yapılan bir düzenektir. Servo 

motorlar, robot teknolojilerinde en çok kullanılan motor çeşidi 

olmakla birlikte, RC (Radio Control) uygulamalarda da 

kullanılmaktadırlar. Bizim robotumuzdaki görevi ise robotik kolun 

çarklarını döndürmektir. 

 

 
 

HD Kamera: AHD kamera, analog CCTV altyapısını kullanarak 

720p ve 1080p çözünürlükte görüntü elde edilebilen gelişmiş bir 
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teknolojidir. 2014 yılı sonlarında duyurulan AHD teknolojisi, 

koaksiyel kablo üzerinden aktarılan analog video sinyalinin, AHD-

DVR dijital kayıt cihazı tarafında işlenmesi esasına göre 

çalışmaktadır. Bizim robotumuzdaki görevi ise farklı renkteki 

nesneleri görmek ve sürücünün robotun önünü görmesini 

sağlamaktır. Otonom görevler için, Raspberry Pi'ın kameradan 

gelen veriyi işleyerek bu veri doğrultusunda robotu yönetmesi 

hedeflenmektedir 

 

 

 
 

 

Robotik Kol: Robotik kol, programlanabilir, mekanik parçaların 

bütünü ya da kompleks bir robotun bir parçası olarak 

nitelendirebilir. Robotlarda bazı nesneleri tutmak veya kaldırmak 

için kullanılmaktadır. Bizim robotumuzdaki görevi ise nesneleri 

tutup kutulara bırakmak ve nesneleri alarak doğru yere 

montajlamaktır.  
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           4.3.2.Algoritma Ön Tasarım Süreci  

Robotumuz kendi yazdığımız arayüz uygulaması ile kontrol edilir. Bu uygulama ile 

Bilgisayarımız ile Raspberry Pi arasındaki bağlantı kurulur. Raspberry Pi aracılığıyla 

iletilen komutlar Pixhawk tarafından işlenerek Motor sürücülerine Hız ve yön bilgisi 

olarak iletilir ve Motorlar hareket eder.Üzerinde bulunan sensörler yön bilgisi vererek 

Robotumuzun daha stabil bir konumda kalmasını sağlar. Kameramız ise Raspberry Pi 

aracılığıyla Bilgisayara sürücünün görmesi adına iletilir. 

 

Robot Ve Otonom Kodu Algoritma Şeması 

 

     

 

 

 

 

 

 

Kameradan görüntü al, piksel 

aralığını tanımla 

Görüntüyü gri tonlamaya çevir 

Metodu uygula 

Hayır 
Evet 

Dikdörtgen merkezi ile görüntü 

arasındaki mesafeyi hesapla 

Dikdörtgen ve merkez arasına doğru 

çiz 
Bitir 

Dikdörtge
n tespit 

edildi mi? 
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4.3.3.Yazılım Ön Tasarım Süreci 

Elektronik kısmında kullanacağımız Raspberry Pi için Python yazılım dilini 

kullanacağız. Aracın kontrolünde ise Arduino ile kendi geliştirdiğimiz 

kumandayı kullanmayı düşünüyoruz. Kendi geliştirdiğimiz arayüz için Python 

yazılım dilini kullanmaktayız. Aynı zamanda mikroişlemci olarak kendi 

mikroişlemci kartımızı yapma ve programlama fikrimiz var. ANSI C dilinde 

yazdığımız optik mesafe ölçen bir sensör için örnek bir kodu aşağıda 

bulabilirsiniz. Bu yıl temel kategoriye eklenmiş olan otonom görev için 
Raspberry Pi üzerinde Python yazılım dili ile görüntü işleme yapmaktayız. 

Kodumuzu OpenCV kütüphanesini kullanarak sıfırdan yazmaktayız. 

Cisimlerim rengini solgun hale getiren ve dikdörtgenleri algılayan kodumuz 

aşağıdaki gibidir. Koddan aldığımız output görüntüye de aşağıdaki 

fotoğraflardan ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte kalan malzemelerimizi 

tedarik edip robotumuzu tamamladıktan sonra havuzda otonom kodumuzun 

testlerini gerçekleştireceğiz.  

 

ÖTR aşamasında çembere göre yazdığımız otonom kodunu görevdeki engelin 

dikdörtgen şeklinde güncellenmesi ile otonom kodumuzda ufak değişiklikler 

yaparak yeni engele göre modifiye ettik. Aşağıda hem eski otonom kodumuzu 

hem de yeni otonom kodumuzu görebilirsiniz. 

 

Örnek mikroişlemci kodu 
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Eski Otonom Kodu 
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Yeni Otonom Kodu: 
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Alttaki pencerede kameradan gelen normal görüntü yukarıdaki pencerede ise 

dikdörtgenin algılandığı görüntü gözükmektedir. Yazdığımız kod ile algılanan 

dikdörtgenin dışına yeşil bir dikdörtgen çizilir. Havuzda otonom kodumuzu test ederek 

gerekli düzenlemeleri yapacağız. 
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            4.4.Dış Arayüzler 

 

 

           

 
Arayüz olarak kendi yazdığımız arayüzü kullanmayı hedefliyoruz. QGround gibi hazır bir 

arayüzü kullanmak yerine hem özgün olmak hem de yazılımını dilediğimiz gibi 

ayarlayabileceğimiz bir arayüz hem kullanmak takım vizyonumuza daha uygun olacaktır hem 

de robotu sürecek kişi için en uygun arayüzü tasarladık. Python ile TKinter’ı kullanarak bir 

arayüz yaptık(yukarıdaki fotoğraftan detaylarına ulaşabilirsiniz). Yaptığımız kütüphaneyi 

Raspberry pi ile otonom kodumuzda denediğimizde başarılı sonuçlar aldık. Havuzdaki testte 

komut iletimi ve görüntü akışı gibi fonksiyonları test edecek ve gerekli düzenlemeleri 

yapacağız. 

 

 

 

 

5.GÜVENLİK 

5.1.Güvenlik Önlemleri:  

 

•Robotun çalışmasını sağlayacak olan kablolar ve benzeri aletler robotun orta 

merkezinde bulunacak olan tüpe yerleştirilip su geçirmez hale getirilmelidir.  

 

• Robot üzerinde bulunan elektriksel malzemeler-su içinde sorun çıkarabilecek 

bölümler-suya dayanıklı hale getirilmelidir.  
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•Robotta kullanacağımız malzemelerin kesici etkisi olmaması için robotun keskin 

ve sivri bölümleri düzeltilmelidir.  

•Elektrikle çalışırken asla su ile temas etmeyin. Asla ıslak elle herhangi bir 

elektrikli cihaza veya elektrik tesisatına dokunmayın veya tamir etmeye 

çalışmayın. Su, elektrik akımının iletkenliğini arttırır. 

•Asla kablosu kesilmiş, gövdesi veya fişi hasar görmüş elektrikli ekipmanları             

kullanmayın.  

 •Elektrikle çalışırken daima yalıtkan ve yalıtımlı aletler kullanın. 

• Bazı elektrikli aletlerin yalıtılmamış ve bir anda habersiz şekilde elektrik akımı 

geçebilen parçaları vardır. Bu tür aletler mutlaka elektrik tehlikesine karşı 

işaretlenmelidir. Bu tür aletlerle çalışırken mutlaka elektrik ile ilgili güvenlik 

kurallarına tamamen uyun. 

•  Yalıtılmamış elektrik tesisatı ile çalışırken yalıtımlı iş eldiveni ve iş gözlüğü 

kullanın. 

•Daima elektrik tesisatına uygun akım oranına sahip bir devre kesici veya sigorta 

kullanın.  

•Devre kesiciler ve sigortalar, kısa devre veya aşırı akım durumu oluştuğunda 

elektriği otomatik olarak kesen koruma cihazlarıdır. Uygun sigorta veya devre 

kesicinin seçimi çok önemlidir. Normalde kısa devreye karşı koruma için, normal 

devre akımının% 150’si oranında  bir sigorta seçilir. 10 amper akımlı bir devre 

durumunda, 15 amperlik bir sigorta doğrudan kısa devrelere karşı koruma 

sağlarken 9.5 amperlik bir sigorta patlar. Ayrıca devre akımının çok üzerinde bir 

sigorta seçimi durumunda devreye kaldırabileceğinden çok akım gelse bile sigorta 

elektriği kesmez. 

•Elektronik devre kartlarına veya farklı bir elektrik tesisatına lehim yaparken 

daima dikkatli olun. Gözlük takın ve lehim dumanından uzak tutun. Lehim 

havyasını kullanılmadığı zaman mutlaka dik tutun. Havya aşırı ısınabilir ve 

kolayca yanıklara neden olabilir 
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5.2.Üretim, Test ve Sürüş Aşamalarında Alınan Güvenlik Önlemleri   

 

 

5.2.1 Üretim Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri   

 

• 3D’den çıkaracağımız maddelerden zarar görmemek için yapılacak 

işlemler sırasında gözlük ve eldiven kullanılmalıdır ve makinelerin 

yanına yaklaşılmamalıdır.  

 

• Robotta yapacağımız birleştirme ve kaynak işlemleri sırasında ısı ve 

ışıktan korunmak için    maske ve eldiven takılmalıdır.  

 

• Çalışma alanına kesinlikle yiyecek ve içecekle girilmemelidir.  

 

• Robot su ortamına uygun üretilmelidir ve uygunluğundan emin 

olunmadan test aşamasına geçilmemelidir.  

 

•Çalışma alanında dikkatli ve disiplinli davranılmalıdır. 

 

 

 

           5.2.2 Sürüş Aşamalarındaki Güvenlik Önlemleri   

 

• Sürüş yaptığımız havuzda herhangi bir elektriksel ya da mekaniksel bir 

sorun yaşamamak için tüm sistemler iyice kontrol edilmelidir.  

 

• Sürüş esnasında görevli dışında havuz içerisinde kimse olmamalıdır.  

 

• Robotu kullanacak olan kişinin dikkati sürüş esnasında 

dağıtılmamalıdır, sürücü de robota tam konsantre olmalıdır.  

 

• Havuz kenarına herhangi bir elektrikli alet getirilmemelidir 

 

 

5.3.Kişinin Güvenliği İçin Uyulması Gereken Kurallar 

1. Önünüzü ve ceplerinizi düğmeleyiniz. 

 

2. Yakalarınızı ve kollarınızı düğmeleyiniz. 

 

3. Saat ve yüzüklerinizi çıkartınız. 

 

4. Uç tarafı takviyeli (çelik burunlu vb.) , kalın kaymayan tabanlı ve sağlam 

üst kısma sahip olan ayakkabılar giyiniz. Gevşek kalan herhangi bir ucu 

dışarıya taşmayacak şekilde ayakkabı bağlarınızı bağlayınız. 
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5. Eğer döner bir parçası bulunan bir makine başında çalışıyorsanız ve 

saçlarınız uzunsa bunlar uygun bir şapka altına (veya saç filesine) 

sıkıştırılmalıdır. 

 

6. Makina koruma tertibatının (siper) mevcut olmadığı veya uçan parçacıklara 

karşı yeterli koruma sağlanamadığı durumlarda koruyucu iş güvenliği 

gözlükleri takılmalıdır. 

 

7. Düşme tehlikesi olan cisimlerin bulunduğu bir alanda çalışıyorsanız 

koruyucu baret giyiniz. 

 

8. Gürültü düzeyinin 80 desibeli aştığı alan ve makinelerde mutlaka kulak 

koruyucusu kullanınız. 

 

9. Sıcak parçaları, saç gibi sivri malzemeleri ve tehlikeli kimyasal maddeleri 

taşırken daima eldiven kullanınız. (Matkap ile çalışırken asla eldiven 

kullanmayınız). 

 

           5.4.GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ 

 

5.5.Su Sızdırmazlığına Karşı Yapılanlar  

Su altında sızdırmazlık konusunun öneminin farkındayız ve bunun için 

robotumuzda çeşitli önlemler almaktayız.  
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1. Tüpün arkasından gelen motor kablolarının penetrator’larına 2 adet o-

ring takmaktayız 

 

2. Tüpün ön kısmında bulunan flanşa 2 adet o-ring takmaktayız 

 

3. Robotumuzu suya sokmadan sızdırmazlığı önce vakum pompası ile test 

etmekteyiz 

 

4. Tüm motorlarımızın kabloları izoledir 

 

5. Robotun dışında herhangi bir elektronik malzeme bulunmamaktadır 

 

6. Ethernet kablomuz su altı için uydundur 

 

6.TEST 

Korona virüsü diğer tüm ekipler gibi bizi de oldukça kötü şekilde etkilemiş 

bulunmakta fakat biz bu aşamaya kadar elimizdeki tüm imkanları kullanarak 

yapabildiğimiz tüm çalışmaları yaparak testlerini gerçekleştirdik. Robotumuzun bütün 

halindeki yapımını KTR ile Video teslimi arasındaki sürede gerçekleştireceğiz. 

KTR’yi teslim ettiğimizde tüm malzemelerin tedariğini gerçekleştirmiş olacağız. 

Haziran ayı içerisinde de robotu bitirip havuzdaki testleri gerçekleştireceğiz. Hem 

elektronik hem de mekanik parçaların testlerini aşağıda görebilirsiniz. 

• RaspberryPi ile Ethernet üzerinden haberleşme sağlandı.  

• Raspberry Pi ve Pixhawk entegre edilerek sürüş Pixhawk’ın ve sensörlerin 

kalibrasyonları denendi  

• Raspberry Pi Camera, Raspberry Pi’ın kamera portuna bağlanarak görüntü 

akışı test edildi (İlk üç madde için 4.3.1.’deki görsele bakabilirsiniz) 

• Robotik kolun kancasının açılma ve kapanma testleri yapıldı 

• Pervane ve nozzle gibi 3D printerdan basılacak olan parçaların ABS, PLA ve 

PETG filamentleri ile baskıları yapıldı ve viskozitesi uygun sıvılar ile testleri 

yapılarak en uygun filament seçimleri yapıldı (4.2.1.’den pervanelerin 3D 

baskısına ulaşabilirsiniz). 

• Titanyum ile sağlamlık, su geçirmezlik ve delme testleri yapıldı. 

• Rotor üretimi için gerekli olan paslanmaz çelik ve neodyum mıknatısın testleri 

yapıldı 

• Yaptığımız kumandanın komut iletim testleri yapıldı 

• Prototip olarak ürettiğimiz rotoru thruster core’a monte ederek motor testi 

gerçekleştirdik 

• Kendi geliştirdiğimiz dış arayüzün komut iletimi, sensör bilgileri, motor 

konfigürasyonu gibi testlerini gerçekleştirdik 

• Yazmış olduğumuz otonom görev  kodunu simülasyon ortamlarında test ettik. 

Robotumuzu tamamladıktan sonra gerçek hayatta test edeceğiz. 

• SOLIDWORKS üzerinden çizmiş olduğumuz robotun dayanıklılık, ağırlık vb. 

testlerini gerçekleştirdik. 
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• Robot kolun ve tüpün ana gövdeye bağlanacağı aparatın 3D’den baskısı 

alınarak test edildi (9.’dan ilgili görsellere ulaşabilirsiniz) 

• Dome’un ışığı tekrardan kırarak objeleri gerçek yerinde ve boyutunda 

göstermesi gerektiğinden dolayı içerisine kullanacağımız kamerayı 

yerleştirerek herhangi bir hata payı olup olmadığını test ettik. 
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7.TECRÜBE 

Ekip olarak daha önce insansız su altı sistemleri de dahil olmak üzere birçok robotik 

yarışmasına katıldık. Fakat buna rağmen bu süreçte çok fazla hata yaptık ve çok şey 

öğrendik. Yaptığımız hatalardan sonra hiçbir zaman pes etmedik ve her zaman bu 

hatalardan ders alarak daha iyisini yapmak için çalıştık. Bu süreçte yapabileceğimiz en 

verimli şey test yapmak ve bu testler sonucunda hatalarımızdan ders alarak 

yanlışlarımızı düzeltmekti ve biz de bu sebeple sürekli olarak test yaptık. Bu testler 

sonucunda da her hatadan bir tecrübe edindik. 

• İlk başta seçtiğimiz ESC’nin tek yönlü olduğunu fark ettik ve daha sonra çift 

yönlü bir ESC bulduk 

• Robotta dome’un önemini ve buna bağlı olarak ışığın kırılmasının robot 

yapımında nasıl kullanılabileceğini tecrübe ettik 

• Testlerimiz sırasında pek çok kez sızdırmazlık sorunu yaşadık ve 

sızdırmazlığın öneminin sandığımızdan da çok olduğunu öğrendik. Özellikle 

elektronik parçalar için sızdırmazlık büyük bir önem teşkil etmekte. Bu sebeple 

robotu gerçek hayatta test etmeye gittiğimizde robota güç vermeden önce bir 

süre suyun içinde bekleterek sızdırmazlığı kontrol edeceğiz. 

• Güç iletimi için kullanılan kabloların özellikleri çok önemlidir ve olası bir 

hatada aşırı yüklenmeye bağlı olarak elektronik devrede yanmalar meydana 

gelebilir 

• Kablo bağlantıları doğru yapılmaz ise yanlış pine giden bağlantılar sonucu 

elektronik devrede yanmalar meydana gelebilir 

• Tüm elektronik parçalar hacmi kısıtlı bir tüpün içinde bulunduğu için 

kablolama belirli bir düzen içerisinde olmazsa kısa devre kaçınılmaz bir hal 

almaktadır 

• Test aşamasında kodla ilgili bir hatayla karşılaşıldığında debugging yaparak 

koddaki hataları tespit etmek bir hayli zor olduğu için temiz ve düzenli kod 

yazmak çok önemlidir 

• Daha önceki robot yapım aşamalarında öncesinde robot çizimini detaylarla 

birlikte yapmadığımızdan dolayı delik delme, vida boyutu gibi şeyleri spontane 

olarak gerçekleştirip birçok sorunla karşılaşıyor ve çok zaman kaybediyorduk. 

Bu sebeple bu sefer robotu tüm detayları ile birlikte çizdik. 
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• 3D printer’ın tabla ayarını doğru yapmadığımızdan dolayı baskılarımızdan biri 

hatalı olarak basıldı. Bu durum üzerine 3D printer’ın tabla ayarının her 

baskıdan önce kontrol edilmesi gerektiğini öğrendik. 

 

 

 

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 ZAMAN 

Takımımız, zaman planlamasını haftaları bölümlendirerek gerçekleştirmiştir. Zamanın idareli 

kullanılabilmesi açısından Trello isimli iş organizasyon yazılımından faydalanılmıştır. 

 

Ön Tasarım Raporuna Kadar Olan Süreç 

Şubat 2021 
20-26 Şubat 

• Takım kuruluş sürecinin tamamlanması 

• Görev dağılımının gerçekleştirilmesi 

28 Şubat 
• Solidworks Eğitimi 

  

Mart 2021 
3-11 Mart 

• Görev analiz sürecinin tamamlanması 

• Elektronik şema çizimlerinin tamamlanması 

13-17 Mart 
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• Robot için farklı şase çizimlerinin gerçekleştirilmesi 

19-30 Mart 
• Ön Tasarım Raporu’nun tamamlanması 

Kritik Tasarım Raporuna Kadar Olan (Gelecek) Süreç 

Nisan 2021 
3-12 Nisan  

• Takımımız tarafından üretilecek parçaların tasarım süreci 

• Sponsorluk faaliyetlerinin sürdürülmesi 

14-22 Nisan  
• Uygun şasenin seçilip üretilmesi 

• Robot parçalarının tamamının çizimlerinin bitirilmesi 

24-30 Nisan  
• Robot kolunun çizimi 

• Eldeki parçaların montajlanması 

Mayıs 2021 
2-6 Mayıs  

• Test için parça alışverişlerinin tamamlanması 

8-30 Mayıs  
• Takımımız tarafından tasarlanmış parçaların üretilmesi 

 

Hareket Kabiliyeti Videosuna Kadar Olan (Gelecek) Süreç 

Haziran 2021 
1-30 Haziran 

• Parça tedariği sürecinin tamamlanması 

• Robot yapımının başlangıcı 

Temmuz 2021 
1-12 Temmuz 

• Robotun test edilmesi 

• Eksiklerin Tamamlanması (Eylül’e kadar) 
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8.2 BÜTÇE 

 

ÖTR’den sonra hem kendi ürettiğimiz parçalar hem de 8 motordan 6 motora 

düşmemiz sebebiyle bütçemizde yaklaşık 1000 dolarlık bir düşüş oldu. Takım 

bütçemizin büyük bir bölümü halihazırda takımımızı desteklemekte olan firmalar; 

Teratek, Masaüstü Tasarım, Solidworks ve Blue Robotics,Tarentum tarafından 

karşılanmaktadır.  
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8.3. RİSK PLANLAMASI 

Takım üyelerimiz, karşılaştıkları tüm zorlukları sakin ve dikkatlice ele almakta; 

olayların beklentiler dışında gelişme gösterdiği durumlarda çözüm odaklı hareket 

etmektedir. Takımımız, süreç içerisindeki potansiyel risklerin etkisini azaltmak adına 

risk yönetimi üzerinde çalışmış, bir risk yönetim planı oluşturmuştur.  

 

 

Takımımızın hazırlamış olduğu SWOT analizine göre yarışmaya katılım sürecimizi 

sekteye uğratabilecek en büyük tehlikeler ekonomik riskler ve robot hazırlık sürecine 

dair riskler olarak iki farklı kategoriye ayrılmıştır.  

Saptanan tehlike ve zayıflıklara karşın takımımızın bilgice sahip olduğu imkanların 

olası risklere karşı bir denge oluşturduğuna kanaat getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

8.3.1. Plan 1   

 

Biz tüm parçalarımızı hazard code’lu olarak üretiyoruz. Suyla temas eden ya da 

mekanik güç aktaran bütün unsurların yedeğini bulunduruyoruz. İzolasyon ile ilgili 

olarak ilgili mevzuata ip65 ve ip67 uygun parçalar kullanıyoruz ama herhangi bir sorun 

olduğunda istatiksel olarak hangi parçanın yedeğini bulundurmak durumunda 

olduğumuzu biliyoruz. 

 

 

 

 

Güçlü Yanlar

- Deneyim sahibi 
takım üyeleri

- Geçmiş Teknofest

tecrübesi

Zayıflıklar

- Ekonomik 
zorluklar

- Dar takım kadrosu

Fırsatlar

- Parça satın almak 
yerine yardım alarak 
elde üretim 
gerçekleştirmek.

Tehlikeler

- Takım bütçesini 
karşılayamamak.

- Robot yapım 
sürecinde parçalara 
hasar vermek.
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8.3.2. Plan 2  

 

Ekibimizden 2 üyeyi Total Quality Management System'i inceleyip kendi 

çalışmalarımıza entegre etmek üzere görevlendirdik. Onlardan gelen geri dönütlere 

uygun olarak tüm üretim süreçlerimizi TQMS'e uygun olarak planlamaktayız. Övünerek 

söyleyebiliriz ki Total Quality Management uygulayan bir işletme bu konuda hangi 

önlemleri almışsa biz de aynılarını almış durumdayız. Bunlara birkaç örnek vermek 

gerekirse: 

 

1. Tutarlı ve öngörülebilir sonuçlar elde etmek için tüm faaliyetler birbiriyle ilişkili 

süreçler olarak yönetilmelidir. Bu birbiriyle ilişkili faaliyetler tutarlı bir sistem 

olarak işlev görür. 

2. Kararlar, verilerin analizinden ve değerlendirilmesinden elde edilen öngörülere 

dayanmaktadır. Bu, istenen sonuçların elde edilmesine yardımcı olacaktır. 

  

  

  

8.3.3. Plan 3  

 

Kullandığımız malzemelerin maliyetinin farkındayız ve bu sebeple çeşitli sponsorlarla 

çalışmaktayız. Yaptığımız bütçe riski planından sonra her ne kadar önlem alsak ve 

uygun malzemeler kullansak da çeşitli sorunlarla karşılaşabilir ve mali açıdan sıkıntıya 

düşebiliriz. Bu sebeple sponsorlarımızla süreç içerisinde bağlantımızı koparmamaya ve 

elimizde fazladan para bulundurmamız gerektiğine karar verdik. Ve buna ek olarak bir 

arkadaşımızı bütçenin takibini yapması için görevlendirdik. 

 

8.3.4. Plan 4 – Ekonomik Yetersizlik 

 

Takım üyelerimizin finansal şartları ve ülke ekonomisinin sponsorlarımız üzerinde 

oluşturduğu olumsuz etkiler sebebiyle takımımız, faaliyetlerini finanse edememe 

tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu sebepten ötürü üyelerimiz, bütçede yer alan 

ekipmanların mümkün olduğu kadar fazlasını elde üretmeye karar vermiş, 

üretemediklerini de sponsorlarının desteğiyle özel sanayi tesislerinde ürettirmeye karar 

vermiştir.  

 

 

8.3.5.  Plan 5 - Robot yapım ve sürüş sürecindeki olası tehlikeler 

Şüphesizdir ki su altı robotik alanında çalışıyor olmak robotumuzun elektronik 

düzeneği için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sebepten ötürü robot içi düzeneğin 

su ile temasını önlemek, gerekli izolasyonu sağlamak takımımızın sorumluluğu 

altındadır. Takım üyelerimiz güvenlik önlemleri kapsamında da izolasyona özen 

gösteriyor olsa dahi süreç tehlikelere gebedir. Bu riski önlemek adına takımımız, 

kullanmakta olduğu pahalı sahip donanımları su geçirmez malzemeler ile kaplamakta, 

ana gövdeye su girse dahi elektronik düzeneğin bozulmasının önüne geçmektedir. 
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Yapılan kaplamaların yanı sıra üyelerimiz, robotun merkezindeki tübün içerisini 

bölmelere ayırarak sistemin su alsa dahi iflas etmesinin önüne geçmektedir. 

 

8.3.6. Yarışma günü gerçekleşme ihtimali olan devamsızlıklar 

Takımımız, Teknofest sürecini her ne kadar büyük bir özen ile yürütmeye çalışsa dahi 

hayatlarımızı derinden etkilemiş olan Koronavirüs Pandemisi gibi öngöremeyip 

kontrolünde olmayan engeller ile karşılabilir. Yarışma günü rahatsızlanıp yarışmaya son 

anda katılamayacak takım üyelerimiz olabilir. Bu duruma rağmen çalışmalarımızı 

sorunsuzca ilerletmek adına ise rol kaynaştırma prensibini uygulamaya koymuş 

bulunmaktayız. Bu prensip gereği tüm üyelerimiz normal şartlarda olacağı gibi ana 

dallarında (mekanik, elektronik, halkla ilişkiler vb.) çalışmalarını sürdürmekte, ancak 

olası bir eksikliğe karşı diğer dallar ile ilişkilerini kesmemektedirler. Bu durum hem 

takımımızdaki sorumluluk bilincini artırmakta, hem de hangi koşulda olursa olsun 

takımımızda eksiklik oluşmasını önlemektedir 

9.ÖZGÜNLÜK 

3.1.’de belirttiğimiz robot tasarımları birer konsept olarak ekibimizin içinde doğdu. Biz 

bunları var olan dizaynlardan yeterince ayrıştırmak için kendi içimizde elediğimiz 

onlarca değişik plan ve projeden oluşturduk. Bu nedenle projeye ilk başladığımız andan 

itibaren yenilikçi olmak, denenmemişi yapmak ve farklı fikirler üretmek yaptığımız tüm 

seçimlerde ön şart oldu. Fikirlerimiz genel geçer fizik kurallarını takip etmekle birlikte, 

ekibimize aittir ve daha önce denenmemiş özgün tasarımları ön görmektedir. 

Robotumuzdaki parçaları ise hazır almak yerine sorunlara karşı yerli ve milli çözümler 

üretmek adına kendimiz tasarlıyor ve üretiyoruz. Aynı zamanda 3.5.3.’te belirttiğimiz 

gibi kendi mikroişlemcimizi kartı yapma ve programlama fikrimiz var. Raspberry pi 

gibi hazır bir mikroişlemci kartı yerine kendi yaptığımız mikroişlemci kartı, bize hem 

yenilikçilik hem de özgünlük katacak. Bununla beraber de mikroişlemci kartını 

istediğimiz şekilde daha kolay programlamamızı sağlayacak. Aktif çalışmalarımız 

arasında böyle bir üretim planı bulunmamakla birlikte eğer robotu belirlediğimiz tarihte 

bitirip testlerini gerçekleştirirsek kalan sürede mikroişlemci kartı üretmeyi ve 

robotumuzun elektroniğine entegre etmeyi deneyeceğiz. 

 

Şase özgünlüğü: Yaptığımız her bir şase tasarımını ya kendimiz oluşturduk ya da var 

olan tasarımları kendimizce yorumlayarak daha işlevsel hale getirdik. Bu sebeple 3.1’de 

belirttiğimiz tasarım ile diğer takımlardan, geçtiğimiz yıllardaki robotları göz önüne 

aldığımızda, oldukça farklı bir şasemiz olacak. Bunun yanında diğer takımlardan bizi 

ayıracak olan şey şasede kullanacağımız malzeme olacak. Şasemizde titanyum plaka 

kullanacağız. 

 

Motor özgünlüğü: Takımların tamamına yakını Deringezen’den aldıkları motorları 

kullanmakta. Bizi diğer takımlara göre özgün kılacak şey BlueRobotics’ten thruster core 

kısmını alıp rotor kısmını sanayide üretip montajlayacağız. 3D printer ile ürettiğimiz 

rotorların başka bir motor ile testlerini gerçekleştirdiğimizde olumlu sonuçlar aldık. 

Haziran ayı içerisinde sanayide rotor üretimine başlayacağız. 

 

Arayüz özgünlüğü: Çoğu takım QGround arayüzünü kullanırken biz kendi 

tasarladığımız arayüzü kullanacağız 
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Kumanda özgünlüğü: Arduino ile kendi kumandamızı yapmaktayız, robotumuzu 

tamamlayıp havuzda test ederken kumandayı da test edip gerekli yerleri düzenleyeceğiz. 

 

Yazılım özgünlüğü: Python dili ile Raspberry pi üzerinde otonom kodumuzu yazacağız 

 

 

 

         

 Tasarlamış olduğumuz gripper ve pervane 

 

   
Robotik kolu ana gövdeye bağlayan aparat.       

         
 

Tüpü ana gövdeye bağlayan aparat.                     Motorları ana gövdeye bağlayan aparat 
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10.YERLİLİK  

Öncelikle piyasadaki hazır thruster’lardan birini almak yerine yalnızca thruster core alarak rotor 

kısmını CNC ve torna makinelerinde paslanmaz çelik ile kendimiz üreteceğiz. Ayrıca uygun 

bir pervane ve nozzle tasarladık. 3D printerda PETG, ABS ve PLA olmak üzere 3 farklı filament 

ile baskı alarak en uygun filamenti(PETG) seçtik. Robotik kol olarak ise hazır bir robotik kol 

yerine kendi tasarladığımız robotik kolu kullanacağız. Robotik kolun jaw kısmını 3D printerdan 

baskı alarak test ettik, haziran ayı içerisinde sanayide üreteceğiz. Kendi robotik kolumuz 

sayesinde istediğimiz güçte çalışan ve istediğimiz işlevlere en iyi şekilde sahip bir robotik kola 

sahip olmuş olacağız. Electronics tray’i(elektronik gövdesini) sanayide lazer kesim makinesi 

ilerek kestirdik. Arayüzümüzün tasarımını ve yazılımını kendimiz yatık. Şasede kullanacağımız 

titanyum levhayı Türkiye’den alacağız. Otonom kodumuzu tamamen sıfırdan kendimiz yazdık, 

test aşamasında sonra hataları düzelteceğiz. Türkiye’de bulunan parçalarda önceliğimiz 

Türkiye’den almak, Türkiye’de bulunmayan parçaları yurt dışından temin etmekteyiz. Bunun 

yanında şasede kullandığımız her türlü parçanın temini ve işlenmesi için anlaştığımız sanayi 

sitelerine gidiyoruz. 
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Sanayide lazer ise kestirmiş olduğumuz electronics tray (elektronik gövdesi) 
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