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1. RAPOR ÖZETİ 

Bükre-Rov Takımı, Tekirdağ Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi bünyesinde 

kurulan HÜMA kulübüne bağlı takımlardan birisi olup mekanik, modelleme, üretim, tasarım 

ve bilimsel araştırma alanlarında faaliyet göstermektedir. Kulübümüzün temel amacı fen ve 

teknoloji alanlarıyla ilgili, yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bir araya getirerek onlara 

farklı bakış açıları kazandırmak ve yeni fikirler üretmelerine katkı sağlamaktır.  Şartnamede 

belirtilen görevleri yerine getirmek için su altı sistemleri konusunda literatür taramasına 

gidilmiştir.[1][2][3][4][5]. Yapılan araştırmalar ve yarışmada yapılması gereken görevler 

incelenip takım üyeleri arasında görev dağılımına gidilmiştir (Bakınız: Bölüm 2,2).  Sistem 

tasarımı takım üyelerimiz tarafından yapılmıştır (Bakınız: 4,1). Yapılan tasarımların avantaj 

ve dezavantajları incelenmiş ve performansı en yüksek olan Şekil-4’deki tasarımın 

yapılmasına karar verilmiştir. Kullanılacak malzeme listesi mekanik alt grubu tarafından 

belirlenmiş ve ana kapsül içerisindeki yerleşim planları oluşturulmuştur (Bakınız Şekil:5). 

Gripperin tasarım ve boyutları belirlenmiştir (Bakınız Şekil 9-10). Takım üyeleri arasında 

görev bölümü yapılarak motorlar, kontrol kartları, yazılım ve görüntü aktarım teknolojileri 

üzerine araştırmalar yapılmıştır. Kablolu, kablosuz kumanda sistemleri ve kumanda 

algoritmaları üzerinde çalışmalar yapılmış, eğitimler alınmıştır. Modelin tasarımına karar 

verdikten sonra kumanda yazılımı üzerinde durulmuş, haberleşme sistemleri tasarlanmıştır. 

Tasarlanan kumanda paneli yardımıyla verilen komutlara tepkiler servo motorlar üzerinden 

test edilmiştir. Aracın kumanda ve elektronik devre şemaları oluşturulmuştur (Bakınız: Bölüm 

4,3). Aracın üretim, test ve yarışma esnasında karşılaşabileceği problemler ve güvenlik 

senaryolarını hazırlanmış ve çözüm yolları üretilmiştir (Bakınız: Bölüm 5). Su altı aracının 

test süreci planlandı (Bakınız: Bölüm 6). Yarışmaya hazırlık esnasında kazanılan 

tecrübelerden Bölüm 7’de bahsedilmiştir. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması yapıldı (Bakınız: 

Bölüm 8). Aracın özgünlüğünden bahsedilmiştir (Bakınız: Bölüm 9). 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri 

Teknofest Gaziantep 2020 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında mücadele etmek 

isteyen Bükre ROV Takımı Tekirdağ Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesinde okuyan 

öğrencilerden oluşmaktadır. Takım danışmanlığını okulumuz fizik öğretmeni Selçuk Özel 

yapmaktadır. Bükre ROV Takımı aşağıda öğrencilerden oluşmaktadır. 

Anıl BAŞARAN: Tekirdağ Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi  

Eylül Leman ERDEM: Tekirdağ Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi 

Gayenur ER: Tekirdağ Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi  
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Reyhan KURT: Tekirdağ Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi  

Sumru SUBAŞI: Tekirdağ Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi  

Tarık SAĞLAM: Tekirdağ Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi  

Yiğit Can BAŞDAŞ: Tekirdağ Çerkezköy Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi 10.Sınıf Öğrencisi 

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Takımımız Mekanik Alt Grup ve Elektronik Alt Grup olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 

Mekanik Alt Grubun görevleri arasında; aracın şase tasarım, dizayn ve üretimi, araç kontrol 

ünitelerinin yerleştirilmesi ve platform tasarımı, motor bölümlerinin belirlenmesi ve 

yerleştirilmesi, sızdırmazlık önlemleri, manipülatör ve mekanizma tasarımı yer almaktadır. 

Elektronik Alt Grubun ise devre tasarımı itici ve servo motorlarının tespiti, DC motorlarının 

bağlantıları, elektriksel yalıtımın yapılması, güç ve gerekli enerji dönüşümlerinin belirlenmesi 

görevleri arasındadır 

 

Şema 1: Takım Görev Dağılımı 

Mekanik Alt Grupta Görev Alan Takım Üyelerinin Görev Dağılımları 

Reyhan KURT: Motor analizi ve malzeme teminatı, Takım Lideri. Araç şase tasarımı, 

dizaynı ve üretimi, motor bölümlerinin belirlenmesi ve yerleştirilmesi, araç iskeleti ve 

sızdırmazlık testinden sorumludur. 

 

BÜKRE ROV TAKIMI 

MEKANİK  

ALT GRUBU 

ELEKTRONİK  

ALT GRUBU 

Takım Lideri 

Reyhan KURT 

 

 Tasarım Sorumlusu 

Tarık ERDEM 

Tasarım Sorumlusu 

Gayenur ER 

Dış Arayüz Sorumlusu 

Eylül Leman ERDEM 

Pilot 

Yiğit Can BAŞDAŞ 

Yazılım Sorumlusu 

Anıl BAŞARAN 

Pazarlama Sorumlusu 

Sumru SUBAŞI 
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Tarık SAĞLAM: Fusion 360 eğitimleri, altarnatif tasarımların oluşturulması, manipülatör 

tasarım ve analizleri, ağırlık, araç iskeleti tasarım ve imalatından sorumludur.  

Sumru SUBAŞI: Dış malzeme analizi, tasarımı ve imalatı, Motor yuvalarının tasarımı ve 

konumu. Sızdırmazlık testi için O-ring hesaplamaların yapılması, manipülatör tasarım ve 

analizleri, araç kontrol ünitesi düzenlenmesi ve risk planlamasında sorumludur 

Gayenur ER: Malzeme analizi ve bütçe hesaplamaları, Ağırlık hesaplamaları ve analizi. 

Sızdırmazlık testi için O-ring hesaplamaların yapılması, gripper mekanizması tasarımı, 

analizler ve üretimi, bütçe hesaplamaları, ağırlık ve araç iskeleti tasarım ve imalatından 

sorumludur 

Elektronik Alt Grupta Görev Alan Takım Üyelerinin Görev Dağılımları 

Yiğit Can BAŞDAŞ: Aracın pilotludur. Aracın kontrol ünitesinin tasarımı ve imalatı, 

elektriksel yalıtımın yapılması, manipülatör devre tasarımları, kullanıcı ara yüzü 

oluşturulması, simülatör çalışmaları ve pilotaj eğitimlerinden sorumludur. 

Eylül Leman ERDEM: Dış arayüz, sigorta sistemi, güvenlik önlemleri, elektrik yalıtımı, 

kabloların belirlenmesi ve temininden sorumludur. 

Anıl BAŞARAN: Tasarım analizi, havuz başında müdahale görevi, güç ve gerekli enerji 

dönüşümlerinin belirlenmesi ve güç tüketimi hesabının yapılması, kumanda, görüntü 

sistemlerinde kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve devre sisteminin kurulmasından 

sorumludur.  

Yarışma esnasında Bükre ROV Takımı üyelerinin görev dağılımları aşağıdaki 

çizelgedeki gibidir. 

Takım Lideri Reyhan KURT 

Su Üstü İstasyonu Personeli Yiğit Can BAŞDAŞ 

Reyhan KURT 

Su Altı İndirme Personeli Tarık SAĞLAM 

Anıl BAŞARAN 

Destek Personeli Gayenur ER 

Eylül Leman ERDEM 

Sumru SUBAŞI 

Tablo 1 : Yarışma Anı Görev Dağılım Tablosu 
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Paydaşlarımız  

 Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  

 Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü  

 Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası  

 İTÜ APİSCANSAT Takımı  

 Çerkezköy Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi  

 Çerkezköy HUMA Havacılık Kulübü  

 Çerkezköy Gençlik Spor Müdürlüğü  

 ÇETİN GRUP 

Kısaltmalar 

ÖTR Ön Tasarım Raporu 

ROV Remotely Operated Vehicle (Uzaktan Kumandalı 

Denizaltı Sistemi) 

ESC Electronic Speed Control (Elektronik Hız Kontrolü) 

A Amper 

V Volt 

W Watt 

AC Alternatif Akım 

DC Doğru Akım 

Tablo 2 : Kısaltmalar 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön Tasarım Raporu, Teknofest komunitesi tarafından incelenerek 80 puan almıştır. 

Özgünlük, güvenlik, kaynakça, rapor özeti, zaman, bütçe ve risk planlamasından toplam 20 

puan kaybedilmiştir. Takım üyeleri, eksiklikleri tespit etmek ve gidermek amacıyla toplantılar 

yapmıştır. Toplantılar sonucunda Ön Tasarım Raporu’nda belirtilen ROV prototipinde bazı 

değişiklikler yapılmıştır. Aşağı-yukarı motorların aracı taşımada yetersiz olduğu düşünülerek 

iki adet daha motor eklenmiş toplamda sekiz motor kullanılmaya karar verilmiştir. Motor 

sayısındaki artışın sonucu olarak motorların çalışırken birbirlerinden etkilenmemeleri için 

konumlarında ve açılarında değişiklikler yapılmıştır. Araç şase tasarımında yenilikler 

yapılmıştır ve şasenin aracın etrafını saracak şekilde, dikdörtgen prizma halinde olması 

kararlaştırılmıştır. Yeni şase tasarımı kafes görevi görmüş ve bütün sistemin dayanıklılığını 

artırmıştır. İskeletin iç kısmına konulan motorlar bu sayede dışarıdan gelebilecek darbelere 

karşı korunmuşturlar. Manipülatör kola bir eksende daha hareket kabiliyeti kazandırılmış, 
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ucundaki gripper mekanizmasının tasarımı değiştirilmiştir. Kancalar arasında iki farklı 

büyüklükte tasarlanan tutma boşlukları sayesinde farklı görevlerde kolaylık sağlaması 

amaçlanmıştır. Eklenen malzemeler ile bütçe planlaması ve aracın ağırlığı değiştirilmiştir. Bu 

düzeltmeleri yapabilmek için özellikle literatür taramasına dikkat edilmiş, bilimsel 

araştırmalar ve makaleler okunmuştur. Yapılan yeni tasarımlar incelenmiştir. Projenin kritik 

tasarım raporu aşamasında Covid-19’un etkisiyle yüz yüze eğitimler yapılamamıştır. Buna 

rağmen internet ortamında düzenli toplantılar yapılarak gerekli bilgi alışverişi 

gerçekleştirilmiştir. Ana kapsülün üretimi esnasında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde 

faaliyet gösteren fabrikaların Ar-Ge bölümleriyle iletişime geçilmiş, verilen tavsiye ve 

öneriler dikkate alınarak kritik tasarım raporu hazırlanmıştır.  

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

Şema 2: Sistem Konsept İşleyiş Şema Modeli 

4.2 Aracın Mekanik Tasarım 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süresi 

Araç nihai tasarımına ulaşana kadar birçok süreçten geçmiştir. Bu süreçte aracın görevini en 

verimli şekilde gerçekleştirmenin yolları aranmıştır. Araç tasarımları oluşturulurken bazı 

aerodinamik felsefelere bağlı kalınmıştır (motorların silindirik bir ana gövde etrafında yer 
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alması). Tasarımlardaki farklılıklar daha çok motorların konumlandırılması, aracın boyutları, 

dayanıklılığı ve montaj kolaylığı hususunda ortaya çıkmıştır. Toplamda dört tane tasarım 

oluşturulmuş bu tasarımların avantajları ve dezavantajları aşağıda belirtilmiştir. 

Birinci tasarımı: 

 

Şekil 1: İlk Tasarım 

İlk tasarımımızdaki aşağı yukarı motorların tüpün içerisinde olması ileri geri motorların 

hareketini sınırlamayacaktır. Aşağı yukarı motorların başta ve sonda olması aracın triminin 

ayarlanmasını sağlayacaktır. Örneğin baştaki motorun daha güçlü çalıştırılması aşağı trim 

sağlanabilir. Kablo giriş çıkışı için açtığımız delikler yukarı aşağı motorların çalışmasını 

olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca üretim olanaklarının sınırlı oluşu bu tasarımı tercih 

etmememizde en büyük etken olmuştur. 

İkinci tasarım: 

 

Şekil 2: İkinci Tasarım 

Bu tasarım diğerlerinden daha farklı bir yapıya sahip olması onu daha özgün kılmaktadır.  

Rakiplerinden boyut olarak daha küçük olması, engel geçiş görevi ve puanlamada avantaj 

sağlayacaktır. Yeterli motor sayısını araçta konumlandırılamaması araca batması için yeterli 

güç sağlayamayacaktır. Kameranın yerleştirilmesi için yeterli alanın bulunmaması bu tasarımı 

seçmememizde asıl sebep olmuştur.  

Üçüncü tasarım: 

 

Şekil 3: Üçüncü Tasarım 
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Aracın örneklerinden boyut olarak daha büyük olması stabil olarak suda durmasına yardımcı 

olmakta.  Çevre sanayi kuruluşlarından yardım alınarak üretiminin kolaylıkla yapılabilmesi. 

Aracın basitlik ilkesi doğrultusunda hızlı bir şekilde monte edilebilmektedir. Motorların araca 

güvenli bir şekilde sabitlenmesi için yeterli desteğin olmaması. Tüpün hacimce büyük olması 

sebebiyle çok fazla boşluğunun bulunması dolayısıyla araca ekstra ağırlık eklememize neden 

olmasıdır.  

Dördüncü tasarım: 

 

Şekil 4: Dördüncü Tasarım 

Tasarımın şasesi bir nevi kafes görevi görmektedir. Bu sayede motorların ana tüpün 

sabitlenmesi oldukça kolaydır. Tüpün hacmi rakiplerinden daha küçük olduğu için gerekli 

malzemeler yerleştirildikten sonra içerisinde daha az hava boşluğu kalacaktır buna bağlı 

olarak araca daha az ağırlık bağlanması gerekecektir. Yukarı aşağı motorların birbirlerine 

oldukça yakın olması ve aracın ağırlık merkezinde toplanması yarışma sırasında araca trim 

kazandırılmasını engelleyecektir. 

Tasarlanan modellerin avantajları ve dezavantajları incelendiğinde dördüncü tasarım modeli 

ile yarışmaya katılmaya karar verilmiştir. Final tasarımına daha detaylı bakacak olursak aracın 

engel geçiş görevinde halkalar ile temas riski taşıyan uzuvları olmadığını diğer bir deyişle 

aracın her parçasının kafes görevi gören şasenin içine yerleştirildiğini görürüz. Ayrıca bu şase 

tasarımı aracın havuz yüzeyine konumlanmasını sağlayacak böylece yeni eklenen ve detayları 

tam olarak bilinmeyen montaj görevi için tedbir alınmış olacak. Şasede motorların 

sabitlenmesi için dirsekler bulunmaktadır. Motorlar şasenin dışına çıkmadıkları için havuz 

içindeki kişiler için tehdit oluşturmamaktadır.  

ROV’un en hayati bölümü ana tüptür çünkü ana kart, elektronik sürücüler, kamera ve güç 

kabloları bu kımda yer olacaktır. Bu sebeple tüpün malzemesinin oldukça dayanıklı olmasına 

özen gösterilmiştir. Tüp etrafını saran üç silindirik destek ile şaseye sabitlenecektir. 
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Şekil 5: Ana Kapsül Malzeme Yerleşim Planı 

Araç tasarlanırken öncelikle ana tüp (içine yerleştirilecek elektronik gereçler ve motorların 

birbirlerine olan minimum uzaklık baz alınarak) çizilmiştir. İkinci adım olarak motor 

ebatlarına göre boyutu en küçük şase çizilmiştir daha sonra boyutlar üzerinde aracın 

stabilitesine ve aerodinamiğine dikkat ederek düzeltmeler yapılmıştır. Son olarak gripper 

mekanizması tasarlanmış ve şase üzerinde konumlanmıştır. Nihai tasarımda ROV, ÖTR’de 

belirtilenden iki adet fazla motor içermektedir bu değişlik aracın ağırlığı ve hızı göz önene 

bulundurularak yapılmıştır. 

 

Şekil 6: Su Altı Aracının Boyutları 

 

             

Şekil 7: Su Altı Aracının Kesit Görseli 
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Gripper mekanizmasında iki adet servo bulunur: birinci servo gripperın çarklarını 

harekete geçirir, ikinci servo gripperın sağ-sol hareket yapmasını sağlar. Çöp toplama ve 

montaj görevlerinde ROV’un cisimden uzak kalması durumunda aracın tamamını hareket 

ettirmek yerine sadece gripper mekanizmasını hareket ettirmenin süre ve enerji tasarrufu 

sağlayacağı için ikinci servo mekanizmaya eklenmiştir.  

 

Şekil 8: Gripper Mekanizması 

4.2.2 Malzemeler 

Pleksiglas: Renkli ve renksiz olarak bulunan, saydam ya da yarı saydam olarak kullanılabilen 

pleksiglas, hafif plastik yapıda bir malzemedir ve darbelere dayanıklıdır. Yoğunluğunun 1,18 

gr/cm3 olması aracın suda kolay batmasını sağlayacaktır böylece daha az ağırlık bağlanması 

gerekecektir ve ana tüpün dayanıklı olmasını sağlayacaktır. 

Fırçasız motor: Dört tanesi ileri-geri ve dört tanesi aşağı-yukarı hareketi sağlamak üzere 

toplam sekiz tane DC fırçasız motor kullanılacaktır. Araçtaki ağırlığın dağılımına, aracın 

ağırlığına ve hıza bakılarak motor syıs belirlenmiştir. Motorların yüksek tork ve hız değerini 

belirleyen KV değeri tüm motorlar için aynı ve 900’dür. Motorlar 24V ile maksimum verimi 

sağlamakta ve 2 kg ağırlık kaldırabilmektedirler. 

 

Şekil 9 : Fırçasız Su Altı Motoru 

ESC: ESC modelinin her bir motorun hem ileri hem geri hareketini sağlayabilen, böylece 

aracın kontrolünü kolaylaştıran çift yönlü modellerden olmasına ve amper değerinin uygun 

olmasına dikkat edilmiştir. Çift yönlü ESC zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayacaktır. 
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Şekil 10: ESC 

Servo motor: DC servo motordan 2 adet gripper mekanizmasında kullanılmıştır. Seçilen 

servonun daha çok yük kaldırabilmesi önemli bir unsur olduğundan metal çarklı servo tercih 

edilmiştir. Servolar su geçirmezdir ve her biri 10 kg kaldırabilirler. 

 

Şekil 11: Servo Motor 

Arduino Mega: Aracın ana kartı olarak kullanılmıştır. Enerjiyi ve kumandadan gelen bilgiyi 

ESC’lere dağıtarak aracın çalışmasını sağlar. Arduino Mega diğer kartlara kıyasla daha çok 

pin bulundurur ve programlaması daha kolaydır. 

Kamera: Kamera, 4K 30fps- 2K 60fps- 1080P 120fps aralıklarında çekim 

yapabilmektedir.270º açı ve balık gözü çekim özelliğine sahiptir.Elektronik dengeleme 

sistemine sahip olması da yarışma anında yardımcı olacak özellikleri arasındadır.Kamera, 

sabitlenmesini sağlayan ve su geçirmez özellik kazandıran kılıfı sayesinde gövdenin baş 

kısmına konumlandırılacaktır. 

Işık Kaynağı: Aksiyon kameralarına uygun olan bir ışık seçilmiştir. Böylece ışık hem 

sualtına uygun olur hem de kamera kolaylıkla monta edilebilir. 

Su geçirmez kablo geçişi: Toplamda iki adet kullanılacaktır. Motorlardan gelen su geçirmez 

jumper kabloların, kumandadan gelen kablonun, HDMI kablosunun ve enerji kablosunun 

aracın içine sızdırmazlık riski en az olacak şekilde girmesini sağlayacaklardır. 

HDMI: Kameradan alınan görüntünün su üstü istasyonuna iletilecek olan kablodur. ÖTR’de 

görüntünün bluetooth ile aktarılacağı belirtilse de güç kablosundan gelen akımın görüntü 

kalitesini bozacağı ve menzil endişesiyle HDMI kullanılmaya karar verilmiştir. Kablonun 

birçok uzunluk seçeneğinin bulunması menzil ile alakalı sorun yaşanma ihtimalini ortadan 

kaldıracaktır. 

O-ring: Ana gövde ile baş arasına yerleştirilerek sızdırmazlık sağlayacaktır. 

9V pil: Kumanda devresinde yer alacaktır. 
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Vida ve contalar: Motorların, motor yuvalarına sabitlenmesi ve manipülatörün ana gövdeye 

sabitlenmesi vida ve contalar ile sağlanacaktır. 

Joystick: Kumandada üç adet joystick bulunacaktır. Bunlardan iki tanesi motorların kontrolü 

için kullanılacak, diğer bir tanesi ise kolun hareketini sağlayacaktır. 

Regülatör: Kumanda devresinde kullanılacaktır. Pil gerilimindeki yükselme, düşme gibi 

dengesizlikleri önleyecektir ve kumanda da kullanılan karta sabit enerji gitmesini 

sağlayacaktır. 

Dönüştürücü: Şebekeden gelen 220V AC araçtaki elektronik devreye zarar verir ayrıca araç 

AC ile çalışamaz bu durumda enerji 24V DC olarak dönüştürmek için AC(220V)-DC(24V-

20A) 480Watt dönüştürücü kullanılacaktır. 

Filament: 3D yazıcı hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Filament olarak ABS ve PLA 

arasından tercih yaptık. PLA orgaqnik biyopolimer bir malzemedir. PLA,3D yazıcılarda baskı 

yapmak için en çok kullanılan malzemedir. Hafif esnekliğe sahiptir fakat kırılgandır. Basımı 

kolay olan bir filamenttir. ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) petrol bazlı bir 

termoplastiktir. ABS, PLA filamentine göre  darbelere ve basınca karşı dayanıklılığı daha 

fazladır. Ayrıca işlenmesi çok daha kolaydır. Üretlen modeller güçlü yapıştırıcılarla 

yapıştırılabilir, törpülenebilir ve taşlanabilir. Bu özelliklerden dolayı manipülatör kolun 

üretimi için ABS filamenti seçilmiştir. 

 

Şekil 12: ABS Filamenti 

Video Kartı: Kamera ile bilgisayar arasındaki HDMI döngü çıkışını sağlamak için 

kullanılacaktır. Destek girişi maksimum çözünürlüğü 4K, destek çıkışı maksimum 

çözünürlüğü 1080P olarak seçilmiştir. 

USB Kablo: Kameradan video karta gelen kablo HDMI olarak seçilmiştir. Video karttan 

bilgisayara gelen görüntüyü aktarmak için ise USB kablo kullanılacaktır. 
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Şekil 13: Bükre ROV Patlatılmış Modeli 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Aracın basit tasarıma sahip olması nedeniyle oldukça düşük maliyetle ve kısa sürede üretime 

geçirilmektedir. Tüpün üretiminde kullanılan, suda rahatlıkla batabilen ve darbelere karşı 

dayanıklı olan pleksiglasın kolay ulaşılabilir olması üretimde avantaj sağlamaktadır. Ayrıca 

tüpün birbirine takılabilir iki parça halinde tasarlanması sayesinde aracın kurulumu kısa 

sürede gerçekleşmektedir. Tüpün üretilmesi, motorlarla olan bağlantı yerlerinin delinmesi ve 

tüpün etrafındaki kafesin üretimi çevre sanayi kuruluşlarının yardımı ile gerçekleşecektir. 
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Motorların motor yuvalarına sabitlenmesi vida ve contalar ile sağlanacaktır.  Aracın kontrol 

kartlarının ve gerekli olan kabloların ulaşılabilir olması üretimde kolaylık sağlamaktadır. 

Tasarımı takım üyelerince yapılan kumanda 3D yazıcı ile kolay bir şekilde üretime 

geçirilmektedir. Kumanda da bulunan joystickler ve kartlar sayesinde aracın ve kolun 

kontrolü sağlanmıştır. Tasarımı takım üyelerine ait olan manipülatör kolun üretimi de 3D 

yazıcı sayesinde üretime geçirilmektedir. Manipülatör kolda iki tane servo bulunması 

sayesinde çöpü toplama ve sepete yerleştirme görevlerini gerçekleştirmede kolaylık 

sağlamaktadır. Gripper mekanizması ile sualtı montaj görevinde süre açısından avantaj 

sağlanmaktadır. Sızdırmazlık için motor, güç ve kumanda kablolarının girişine penetrator 

bağlanacak ve bunlar için gerekli delme işlemleri torna tezgâhlarında yapılacaktır.  

Sızdırmazlık hususunda o-ringler için kanal açılması amacıyla alüminyum profillerin üretimi 

meslek liselerinin bünyesindeki metal, torna, tesviye bölümlerinden destek alınarak yapılması 

planlanmaktadır. Manüplatör kolun ABS filamenti ile 3D yazıcıdan basımı yapılacaktır. ABS 

filamenti, FDM teknolojisi kullanan ve tabla ısıtıcıya sahip kapalı yazıcılarda sorunsuz 

şekilde basılabilmektedir. Genellikle basım sıcaklığı 230°C - 250°C arasındadır. Tabak 

sıcaklığı ise 80°C - 120°C arasındadır. 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

ROV’un (manipülatör kol kapalı iken) eni 35cm, boyu 43 cm ve yüksekliği 29 cm’dir. ESC 

ve kontrol kartının bulunduğu silindir şeklindeki tüpün eni 15 cm, boyu 32 cm olacaktır. 

 

Şekil 14: Final Tasarımı Teknik Çizimi 
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Silindirik tüpün ön ve arka kısmına yarıçapı 4cm olan yarım küre bulunmaktadır. Öndeki 

yarım küre tüpün açılır kapanır kısmıdır. Toplam tüp uzunluğu 40 cm’dir. Su üstü 

istasyonumuzdan gönderilecek komutlar ve enerji kablosu için ayrıca motorlara enerji 

götürmemizi sağlayan kablolar için tüp üzerinde çapı 1.5cm olan iki tane delik bulunmaktadır. 

Tüpün hacmi 5.4 litredir. 

 

Şekil 15: Ana kapsül 

 

Şekil 16: Ana Kapsül  

Şaseyi 1,5cm kalınlığında çitalar oluşturmaktadır. Şasenin nihai uzunlu 31,5 cm, yüksekliği 

20 cm ve eni 35 cm’dir. 
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Şekil 17: Taşıyıcı Şase 

 

Şekil 18: Şase Parçası 1 

 

Şekil 19: Şase Parçası 
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Şekil 20: Şase Parçası 3 

 

Şekil 21: Şase Parçası 4 

İleri-geri hareketi sağlayan 4 adet motorun yerleştirme açıları ÖTR’de belirtilenden 4 derece 

daha artırılarak 30 derece olarak belirlenmiştir. Yukarı-aşağı hareketi sağlayan motorlar ise 

şase üzerine yüzeye dik olacak şekilde vidalanacaktır. Çöp toplama ve sualtı montaj 

görevinde avantaj sağlanması için 2 adet servo kullanılan manipülatör kolun toplam uzunlu 

18,6 cm’dir. Servolardan biri şaseye vidalanacaktır bu servonun döner başlığına takılan çark 

gripperın gövdesi ile bağlantılıdır böylece 120 derecelik bir alanda sağ-sol hareket 

sağlanabilecektir. 

           

Şekil 22: Gripper Bağlantı Modülü 
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Şekil 23: Gripper Teknik Çizimi 

Aracın ön ve arka kısmına 4 cm kavis verilmiştir. Önde bulunan alana kamera ve ışık 

kaynağı yerleştirilecektir. Arka bulunan alana ise gripperin ve kameranın ağırlığı 

dengeleyecek ağırlıklar eklenecektir. Aracın batması için ağırlık merkezinin ROV’un tam orta 

noktasında olmasına dikkat edilerek 6922 gr ağırlık bağlanacağı hesaplanmıştır. Bağlanan 

ağırlıklar ile aracın nihai ağırlığı 7500 gr olacaktır. 

4.2.5 Tasarımın Boyutsal Parametreleri 

ROV’un ağırlık merkezi kuvvet ve kuvvet kolu uzunluğunun çarpımı ile hesaplanmıştır. 

Bunun için öncelikle ROV’un üzerinde x-y-z koordinat sisteminin nereye yerleştirileceğine 

karar verildi. Orijin ana tüpün ortasına gelecek şekilde yerleştirildi. 
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Şekil 24: Ağırlık Merkezi Hesabı Koordinat Sistemi 

Model üzerinde kullanılan her parçanın kütlesi ve koordinatları tek tek belirlendi ve Tablo 1 

oluşturuldu. 

No. İsim Adet Birim Ağırlık Toplam Ağırlık 

1 Kamera 1 118 gr 18 

2 Servo Motor 2 42 gr 84 

3 Arduino UNO 1 25 gr 25 

4 Arduino MEGA 1 36 gr 36 

5 Pil 1 40 gr 40 

6 Fırçasız Motor 8 166,5 gr 1331 gr 

7 ESC 8 41 gr 328 gr 

9 Gripper Parçaları 1 55 gr 55 gr 

10 Ana Kapsül 1 3204 gr 3204 gr 

11 İskelet Yapısı 1 1800 gr 1800 gr 

12 Dengeleyici Ağırlık 1 578 gr 578 gr 

 TOPLAM    7500 gr 

Tablo 3: Su Altı Aracı Parça ve Toplam Ağırlık Tablosu 
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Tablo 4: Su Altı Aracı Ağırlık ve Denge Tablosu 
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Veriler formüllerde model üzerinde kullanılan her parçanın kütlesi ve koordinatları yazılarak 

modelin ağırlık merkezinin yeri hesaplanır. Araçtaki motor, servo ve ESC numaraları tasarım 

üzerinde belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 25: Parça Numaralandırılması 
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No Parça Adı 
Kütle 

(g) 

X 

Uzaklığı 

(mm) 

Y 

Uzaklığı 

(mm) 

Z 

Uzaklığı 

(mm) 

Moment Çarpanı 

m.X m.Y m.Z 

1 Kamera 118 0 163 0 0 19234 0 

2 Servo Motor 1 42 0 145 -103 0 6090 -4326 

3 Servo Motor 2 42 0 193 -100 0 8106 -4200 

4 Arduino UNA 25 0 50 -35 0 1250 -875 

5 Arduino MEGA 36 0 10 -40 0 360 -1440 

6 Pil 40 0 100 -67 0 4000 -2680 

7 Dengeleyici Ağırlık 578 0 -103 27 0 -59534 15606 

8 Ana Kapsül 3204 0 0 0 0 0 0 

9 Taşıyıcı Şase 1800 0 0 0 0 0 0 

10 Gripper Mekanizması 55 0 200 -88 0 11000 -4840 

11 Fırçasız Motor (1) 166,5 -150 160 -42 -24975 26640 -6993 

12 Fırçasız Motor (2) 166,5 -150 -160 -42 -24975 -26640 -6993 

13 Fırçasız Motor (3) 166,5 150 -160 -42 24975 -26640 -6993 

14 Fırçasız Motor (4) 166,5 150 160 -42 24975 26640 -6993 

15 Fırçasız Motor (5) 166,5 -110 -30 66 -18315 -4995 10989 

16 Fırçasız Motor (6) 166,5 -110 30 66 -18315 4995 10989 

17 Fırçasız Motor (7) 166,5 110 -30 66 18315 -4995 10989 

18 Fırçasız Motor (8) 166,5 110 30 66 18315 4995 10989 

19 ESC (1) 41 -50 110 -40 -2050 4510 -1640 

20 ESC (2) 41 -50 47 -40 -2050 1927 -1640 

21 ESC (3) 41 -50 13 -40 -2050 533 -1640 

22 ESC (4) 41 -50 -55 -40 -2050 -2255 -1640 

23 ESC (5) 41 50 -55 -40 2050 -2255 -1640 

24 ESC (6) 41 50 13 -40 2050 533 -1640 

25 ESC  (7) 41 50 47 -40 2050 1927 -1640 

26 ESC  (8) 41 50 110 -40 2050 4510 -1640 

 TOPLAM 7500    0 -64 107 

Tablo 5 : ROV Malzeme Ağırlık ve Denge Tablosu 

 

Moment Çarpanı 
Toplam 

Kütle 
Ağırlık Merkezi Koordinatı 

∑ M.X 

(gram) 

∑ M.Y 

(gram) 

∑ M.Z 

(gram) 

∑ M 

(gram) 

X Koordinatı 

(mm) 

Y Koordinatı 

(mm) 

Z Koordinatı 

(mm) 

0 -64 107 7500 0/7500=0 64/7500=0,008 107/7500=0,014 

Tablo 6: Ağırlık Merkezi Tablosu 
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4.2.6 Görev Analizi 

Engel Geçiş Görevi: 

2019 yılında Teknofest İstanbul yarışmasın kullanılan ve tepesinde 10 cm’lik açıklık bulunan 

çapı 100 cm olarak komutenin teknik çizimlerini paylaştığı çemberler baz alınarak görev 

planlaması yapılmıştır. Motorların, araç şasesinin iç bölgesinde yer alması çemberlerden geçiş 

esnasında teması engelleyecektir. Belirtilen ölçülere uygun çemberler tasarlanmış fakat 

pandemi sebebi ile havuz içi testleri yapılamamıştır. Tasarım programları kullanılarak aracın 

görev esnasında nasıl görüneceği tahmin edilmiştir. 

 

Şekil 26: Engel Geçiş Grevi Temsili Görünümü 

Su Altı Temizlik Görevi 

2019 yılı için Teknofest komutesi tarafından teknik çizimleri paylaşılan çöp ebatları referans 

alınarak Fusion 360 üzerinden çöpler tasarlanmıştır ve gripperın boyutları belirlenmiştir. 

Çöplerin renk ayrımı ise kameramızdan gelen görüntü ile yapılacaktır. 
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Şekil 27: ROV Çöpü Tutarken Temsili Görüntüsü 

Su Altı Montaj Görevi 

Komute tarafından henüz detayları açıklanmayan montaj görevi için önlemler alındı. Kolun 

uç kısmı kavisli olarak tasarlandı ve servolar ile istenilen açı verilebilen bir sistem tasarlandı. 

Böylece gripper mekanizması her boyuttaki parçayı tutabilir hale getirildi. 

  

Şekil 28:  Gripper Açısı Temsil Görüntüsü 
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Aracın bütün elektronik devreleri takımımız tarafından detaylı araştırılıp tasarlanmıştır. 

Araçta yatay ve dikey hareket sağlayan toplam 8 tane tek çeşit motor bulunmaktadır. Motorlar 

24V 900kw gücünde olacak şekilde seçilmiştir. Bu motorların seçilme nedeni motorların hızlı 

aynı zamanda da güçlü olmasıdır. Motorları yönetecek Esc’lerin çift yönlü olmasına dikkat 

edilmiştir. Esc’lerin seçilme nedeni ise aracın hem ileri hem de geri hareketini kolayca 

sağlayabilmesidir. Aracın konum değiştirmesini sağlayacak komutları verdiğimiz kumanda 

düzeneği, takımız tarafından tasarlanmıştır. Bu düzenekte aracın ileri, geri, sağ ve sol 

yönlerine hareketi için 1; yukarı ve aşağı hareketi için 1; gripper mekanizmasının hareketi için 

1; toplamda 3 tane joystick kullanılmıştır. Bu düzeneğin kodlamaları da takımımız tarafından 

yapılmıştır. Motor ve Esc kontrolleri için arduino mega kartı kullanılmıştır. Aracın ön 

kısmında yer alan gripper mekanizmasının hareketleri su geçirmez servo motorlar ile 

sağlanmıştır. BÜKRE-ROV aracının kumanda kontrol ünitesi özgün bir şekilde tasarlanmış 

olup devre şeması aşağıdaki gibidir. 

 

Şema 3: BÜKRE-ROV Verici Kumanda Kontrol Şeması 

Dikey hareketi sağlayan motorlarımız ise aşağı ve yukarı hareketleri yapmamızı 

sağlamıştır. Bu motorlar daha yüksek verim elde etmek amacıyla yoğun araştırmalar sonucu 
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seçilmiştir. Araç su içinde askıda kalacak şekilde tasarlanmıştır bu da büyük bir enerji 

tasarrufu sağlamaktadır. Motorlar sadece konum değiştirirken çalışmaktadır. 

Motor kontrolleri için ise Arduino Mega kartı kullanılmıştır. Gripper mekanizmasını 

kontrol etmek için ise Arduino UNO kullanılacaktır. Su altı aracında kullanılacak elektronik 

malzemelerin belirlenmesi amacıyla kaynak taraması ve analizler yapılması planlanmıştır. Bu 

incelemeler sonucunda fırçasız motorlar, ESC’ler, kartlar ve servo motorlar üzerinde 

yoğunlaşılacaktır. 

BÜKRE-ROV aracının elektronik devre tasarımı ise ekibimiz tarafından tasarlanmış 

ve devre şeması aşağıdaki gibidir. 

 

 

Şema 4: BÜKRE-ROV Alıcı Elektronik Devre Şeması 

Kumandanın gövdesi takım tarafından tasarlanmıştır ve üretimi 3D yazıcı kullanılarak 

yapılacaktır. 
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Şekil 29 : Kumanda Teknik Çizimi 

 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci 

    Algoritma tasarım sürecinde ilk olarak daha önce yapılan araçlardan yola çıkılarak bir plan 

yapılmıştır. Aracı nasıl yapacağımızı kararlaştırdıktan sonra planladığımız hareketlere göre 

bir algoritma şeması oluşturulmuştur. Olası aksilikler şemaya eklenerek planlama yapılmıştır. 
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Şema 5: Sistem Algoritma Şeması 

 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Arduino yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden oluşur. IDE, Java dilinde 

yazılmıştır ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphaneler ise C ve C++ 

dillerinde yazılmıştır ve AVR-GCC ve AVR Libc. ile derlenmiştir. Aracın elektronik 

kısmında Arduino Mega kartı ve C yazılım dili kullanılmıştır.  

Manipülatör kol Arduino IDE üzerinden C ile kodlanmıştır. Aracın kontrolünde kendimizin 

tasarlayıp kullanacağı kumanda kullanılacaktır.  Arduino Mega kartını ve Java dilini 

seçmemizin nedeni kodlanmasının ve montajının kolay olmasıdır.  

Aracın hızı, manevra kabiliyetiv su üstü istasyondaki joystickler ile sağlanacaktır. Tasarlanan 

kumanda da 3 joystick ile görev icra edilecektir.  

1.Jojstick ile aracın ileri, geri, sağ ve sol hareketler, 2.Jojstick ile derinlik ve 3.Jojstick ile 

gripper bağlantı modülünün kontrolü sağlanacaktır.  
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Alıcı Kod Yazılımı 
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Verici Kod Yazılımı  
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4.4 Dış Arayüzler 

Araçta sekiz adet su geçirmez DC fırçasız motor, bir adet kamera, bir adet pil gerilim 

sensörü, iki adet su geçirmez servo, bir adet Arduino Mega ve bir adet ışık kaynağından gelen 

veriler su üstü istasyonunda görüntülenecek olan sistem ara yüzünü oluşturacaktır. Su üstü 

istasyonuyla iletişim için iki seçenek bulunmaktadır: Görüntü aktarımı için GoPro bluetooth 

bağlantısı ya da HDMI ile kablo bağlantısı. Kameradan görüntü aktarımı için HDMI kablo, 

video kartı ve USB kablo kullanılacaktır. Kameradan gelen görüntü HDMI kablo ile video 

kartına aktarılacaktır, Video kartından USB kablo ile bilgisayara aktarım sağlanacaktır. 

Bilgisayarlarda HDMI girişi bulunmadığı için böyle bir yönteme başvurulmuştur. Bluetooth 

kullanımından kaçınılmasındaki asıl sebep güç kablosundan gelen akımın görüntünün 

kalitesini bozması endişesidir. Sensörlerden veri almak ve motorları kontrol etmek için de 

araç ve su üstü istasyonu arasında kablo bağlantısı sağlanacaktır. Aracın yazılım dili kolay 

kodlanabilmesi nedeniyle C++ yazılım dili olarak seçilmiştir. Kameramız aracın baş kısmının 

içinde sabit bir şekilde bulunacaktır. Baş kısmında bulunmasının sebebi 270° derecelik çekim 

yapabilmesi ve aracı kontrol etmek için ihtiyacımız olan görüntünün aracın ön kısmında 

olacak olmasıdır. Motorların dört tanesi aracın köşelerinde bulunup aracın ileri-geri hareketini 

sağlayacak, dört tanesi de aracın yan kısımlarında bulunup aşağı-yukarı hareketi 

sağlayacaktır. Bu konumlandırmanın seçilmesinin nedeni aracın kontrolü için en verimli 

konumlandırmanın bu olduğuna karar verilmesidir.  

5. GÜVENLİK 

Aracımızın görevleri tamamlarken su almamasını sağlayabilme amacıyla kapak kısmının 

gövdeyle birleştiği bölgede vidalı sistem ve ek önlem olarak da O-ring bulunmaktadır. Aracın 

gövdesinde fazladan delik bulunmamasına dikkat edilmiş, kabloların araçtan çıkış yerine su 

geçirmez kablo bağlantısı kullanılmıştır. Araçta kullanılan tüm metal parçalar paslanmaz 

olarak seçilmiştir. Aracımızın suyun altındaki nesnelere yakın geçerken darbe alma ihtimaline 

karşı tasarlanan dış iskelette ve aracın ana gövdesinde keskin noktalar ve sivri uçlar 

bulunmamaktadır, tüm uçlar yuvarlatılmış ve köreltilmiştir. Araçtan suya elektrik kaçağı 

olmasını önlemek amacıyla tüm kablolar, elektriksel bağlantılar aracın ana gövdesi içerisinde 

bulunmaktadır. Kabloların testleri yapılmıştır, kaçak gözlenmemiştir ve ancak bu şekilde 

kullanılmıştır. Aracımızın bu süreçte herhangi bir yerinden su alması durumunda veya 

elektrik kaçağı gözlenirse suyun içindeki dalgıcın bir zarar görmemesi için her ihtimale karşı 

kontrol istasyonunda üzerine basıldığında aracın çalışmasını tamamen durdurarak tüm 

potansiyel tehlikeleri engelleyecek bir acil durum butonu bulunmaktadır. Aracın ciddi hasar 

alması durumuna karşılık yedek parçalar tedarik edilmiştir. 



 
 

33 
 

6. TEST 

Zaman planlamasına göre ilk olarak kamera testi yapılacaktır. Test aşamasında kameranın 

çekim açısını görmeyi, su geçirmezliğini test etmeyi ve kablo ile görüntü aktarımının doğru 

bir şekilde sağlandığından emin olunacaktır. Kolun imalatından sonra hareket kabiliyetini ve 

dayanıklılığı test edilecektir.  

Malzeme temininden sonra her ürünün çalıştığından ve su geçirmezliğinden emin olunup eğer 

sorun teşkil eden bir durum varsa yedek parçalarla değiştirilecektir. Aracımızın imalatı 

bittikten sonra sızdırmazlık testi yapıp olası sorunlar doğrultusunda üretilen senaryolar ve risk 

planlamaları incelenerek çözümler üretilecektir. Daha sonra dibe dalma ve ters dönme 

hareketlerini test edip bu testler sonucunda performans eksikliklerini ve oluşabilecek güvenlik 

sorunlarının görülmesi planlanmaktadır. Simülasyonlar yardımıyla aracımıza sürüş testleri de 

yapılacaktır. Ayrıca bunlar dışında aşağıda yer alan testler kumanda için gerçekleştirilmiştir. 

Joystick Kontrol Testi: 

Yapılan bu testte joysticklerin doğru çalışıp çalışmayacağı ve kontrollerde karışıklık olup 

olmayacağı gözlemlenmiştir. Joystick in x ve y eksenlerinde hareketi sonucunda kod ile 

belirlenen ledler yanmıştır. Test sonucunda Joystivk hareketleri istenilen gibi olmuştur ve 

herhangi bir karışıklık olmamıştır. Testte kurulan devre ve kullanılan kodlar aşağıdaki 

fotoğraflarda belirtilmiştir. 

 

Şekil 30: Joystick Testi 
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Gyro Testi: 

Yapılan testte aracın hareketlerinin ve denge durumunun incelendiği gyro sensörü 

denenmiştir. Gyro x, y, z eksenlerinde hareket ettirilerek değişen veriler çizgi grafiğinde ve 

seri port ekranında sayısal değerler ile incelenmiştir. Testte kurulan devre ve kullanılan kodlar 

aşağıdaki fotoğraflarda belirtilmiştir. 

 

Şekil 31: Gyro Testi 
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7. TECRÜBE 

Kamera ile ilgili araştırmalar sonucunda görüntü iletiminin Bluetooth yardımıyla 

yapılamayacağı anlaşılmış HDMI kablo ile görüntü aktarımı yapılmaya karar verilmiştir. 

Aracın ağırlık hesaplamaları yapıldıktan sonra motorların güçlerinin yetersiz kalacağına karar 

verilip bu veriler doğrultusunda motor sayısı ve modeli değiştirilmiştir.  

Aracın teknik çizimleri takım üyeleri tarafından yapılmış, 3D modelleme hakkında tecrübeler 

edinilmiştir. Aracın kolu 3D baskı yöntemi ile yapılacaktır bu sayede üç boyutlu basım ile 

parça basmak tecrübe edilecektir. Takım üyeleri tüm kodları kendileri yazmıştır. Bu süreçte 

farklı kodlama dilleri denenmiştir ve bu diller tecrübe edinilmiştir.  

Su altı aracının çalışması sırasında oluşabilecek risklerin farkına varılmıştır. Risk planlamaları 

oluşturulup bunların çözümleri öğrenilmiştir.  

Akademik dil ile rapor yazımı da öğrenilmiştir. Zaman planlamasının doğru bir şekilde 

ilerleyebilmesi için doğru görev dağlımının ve takım halinde çalışmanın önemi kavranmıştır.  

Sponsorlar ve Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaların Ar-Ge bölümleri ile 

iletişime geçilmiş böylece teknik destek almak için izlenecek yollar öğrenilmiştir.  

Modelde kullanılan fırçasız motorlarının çalışma mantığını ve dönüş hızının aracın hareketine 

etkileri öğrenilmiştir. Akışkanlar içerisinde hareket eden araçlarda ağırlık merkezinin harekete 

etkisini kavranmıştır. Kullanılacak malzemelerin konumları ve sağlam bir şekilde 
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tutturulmaları aracın hareketine ciddi etkiler yaptığını kavranmıştır. Suyun kırıcılığı, 

kameranın bağlantı yeri ve pozisyonu görüntüye etki ettiği anlaşılmıştır.  

8. ZAMAN BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması 

GÖREV SÜRE BAŞLANGIÇ TAHMİNİ BİTİŞ SÜRESİ 

Yarışma ölçütlerinin incelenmesi 3gün 24.04.2020 27.04.2020 

Tasarımın gözden geçirilmesi 5gün 28.04.2020 03.05.2020 

Kritik tasarım raporu taslağına başlanması 5gün 04.05.2020 09.05.2020 

Tasarımdaki değişikliklerin yapılması 6gün 05.05.2020 11.05.2020 

Gövde ile ilgili görüşmeler 3gün 08.05.2020 11.05.2020 

Kritik tasarım raporu oluşturma 26gün 10.05.2020 05.06.2020 

Simülasyon çalışmaları 48gün 13.05.2020 01.08.2020 

Kamera ve kol testlerinin yapılması 5gün 16.06.2020 21.06.2020 

Malzeme testlerinin yapılması 12gün 20.06.2020 02.07.2020 

Motor ve sürücülerin çalışır hale gelmesi 10gün 15.07.2020 25.07.2020 

Cihaz oluşturma 20gün 20.07.2020 09.08.2020 

Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videoları 7gün 07.08.2020 14.08.2020 

Sorunların tespiti ve denemler 59gün 16.06.2020 14.08.2020 

Final tasarım raporu 21gün 10.08.2020 30.08.2020 

Yarışma - - 22-27.09.2020 

Tablo 7: Zaman Planlaması 

8.2 Bütçe Planlaması 

ÜRÜN/MODEL ADET BİRİM FİYATI TOPLAM FİYAT 

ESC 8 81,25 TL 650TL 

Fırçasız motor 8 125TL 1000 TL 

Kamera 1 2400 TL 2400 TL 

Servo 2 208 TL 416 TL 

9V Pil 1 10 TL 10 TL 

Arduino Mega 1 300 TL 300 TL 

Arduino Uno 1 155 TL 155 TL 

Işık Kaynağı 1 136 TL 136 TL 

Su Geçirmez Kablo Geçişi 5 28 TL 140 TL 

Dönüştürücü 1 200 TL 200 TL 

Vida ve Conta Seti 1 55,6 TL 55,6 TL 

Pleksiglas Levha 2 21 TL 42 TL 

Joystick 2 3,85 TL 7,7 TL 

Buton 3 2,49 TL 7,47 TL 

Jumper Kablo Seti 1 5,97 TL 5,97 TL 

Acil Durum Butonu 1 115 TL 115 TL 

Regülatör 1 12 TL 12 TL 

Direnç Paketi 1 0,38 TL 0,38 TL 

TOPLAM 5.647,15TL 

Tablo 8: Bütçe Planlaması 

(Ürün fiyatları 26.05.2020 tarihindeki kura (1$ = 6,81TRY) göre güncellenmiştir.) 
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8.3. Risk Planlaması 

Araç görevleri tamamlarken su almamasını sağlayabilme amacıyla kapak kısmının gövdeyle 

birleştiği bölgede vidalı sistem ve ek önlem olarak da O-ring bulunmaktadır. Aracın 

gövdesinde fazladan delik bulunmamasına dikkat edilmiş, var olan deliklerden de su 

almaması için kalan boşluklar silikon ile doldurulmuştur. Aracımızın bu süreçte herhangi bir 

yerinden su alması durumunda ise her ihtimale karşı kontrol istasyonunda üzerine 

basıldığında aracın çalışmasını tamamen durdurarak tüm potansiyel tehlikeleri engelleyecek 

bir acil durum butonu bulunmaktadır. Aracımızın suyun altındaki nesnelere yakın geçerken 

darbe alma ihtimaline karşılık tasarlanan dış iskelette ve aracın ana gövdesinde keskin 

noktalar ve sivri uçlar bulunmamaktadır, tüm uçlar yuvarlatılmış ve köreltilmiştir. Araçtan 

suya elektrik kaçağı olmasını önlemek amacıyla tüm kablolar, elektriksel bağlantılar aracın 

ana gövdesi içerisinde bulunmaktadır. Kabloların testleri yapılmıştır, kaçak gözlenmemiştir ve 

ancak bu şekilde kullanılmıştır. 

Aracın Su Alması Acil Durum Senaryosu: 

Su altında görevler tamamlanırken bilinmeyen bir sebepten dolayı araç su almaya başlamıştır 

ve acil durum başlamıştır. 

1. Paniğe kapılmadan kontrol istasyonunda görevli takım üyeleri acil durum butonunu 

harekete geçirerek aracın çalışmasını durdurur. 

2. Havuz başında görevli takım üyeleri mola isteyerek aracı sudan çıkarır. Aracın içi 

açılarak devreler kontrol edilir. Zarar gören devreler varsa hızlı davranılarak yedek 

parçalarla sorun giderilmeye çalışılır. 

3. Aracın hangi kısmından ve neden su aldığı anlaşılmaya çalışılır. Gevşemiş parçalar 

varsa sıkılır.  

4. Son kontroller yapılır ve araç tekrar suya indirilmeye hazır hale getirilir. 

Aracın Kritik Darbe Alması Acil Durum Senaryosu: 

Su altında görevler tamamlanırken araç bir engele çarpmıştır, iyi hareket edemiyordur ve acil 

durum başlamıştır. 

a) Paniğe kapılmadan kontrol istasyonunda görevli takım üyeleri acil durum butonunu 

harekete geçirerek aracın çalışmasını durdurur. 

b) Havuz başında görevli takım üyeleri mola isteyerek aracı sudan çıkarır. Darbe alan 

parça belirlenir, hasar varsa yedeği yerine takılır.  

c) Darbe sonucu devrelerde iletim ile ilgili problemler oluşup oluşmadığı kontrol edilir. 

Hareket etmeyen parçaya ait devreler gözden geçirilir. Problem gözlenirse devreler 

yeniden kurulur. 
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d) Son kontroller yapılır ve araç tekrar suya indirilmeye hazır hale getirilir. 

Araçtan Suya Elektrik Kaçağı Oluşması Acil Durumu Senaryosu: 

a) Su altında görevler tamamlanırken bilinmeyen bir sebepten dolayı araçtan suya elektrik 

kaçağı gerçekleşmiştir ve acil durum başlamıştır. 

b) Paniğe kapılmadan kontrol istasyonunda görevli takım üyeleri acil durum butonunu 

harekete geçirerek aracın çalışmasını durdurur. 

c) Havuz başında görevli takım üyeleri mola isteyerek aracı sudan çıkarır. Aracın genel 

kontrolleri yapılır. Devreler, kablolar, adaptör ayrıntılı bir biçimde gözde geçirilir. 

Kaçağa sebep olan sorun tespit edilmeye ve çözülmeye çalışılır. 

d) Son kontroller yapılır ve araç tekrar suya indirilmeye hazır hale getirilir. 

Aracın Hareketinin Sağlanamaması Durumu Acil Durum Senaryosu: 

Araç suya indirildiğinde görevlere başlamadan önce aracın hareketi sağlanamamıştır ve acil 

durum başlamıştır. 

a) Araç hızlıca sudan çıkarılır. Eğer araçta hiçbir şekilde hareket belirtisi yoksa güç 

kabloları kontrol edilir. Araç içerisindeki devrelerdeki temassızlık gözden geçirilir. 

Kumanda ve araç arasındaki bağlantılar kontrol edilir.  

b) Spesifik bir parçanın hareketi sağlanamıyor ise o parçaya ait devreler kontrol edilir.  

Son kontroller yapılır ve araç tekrar suya indirilmeye hazır hale getirilir 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımızın ve yer üstü istasyonunun tasarımları takımımız tarafından yapılmıştır. 

Kolun tasarımı da aynı şekilde takım üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. BÜKRE’ nin 3D 

modellemesi, araç şase tasarımı, gövde boyutları, motor açılarının belirlenmesi ve 

yerleştirilmesi takımımız mekanik alt ekibi tarafından; devre şeması ve aracın yazılımı 

elektronik alt ekibi tarafından senkronize bir şekilde tasarlanmıştır. Çalışmalarımızın her 

aşamasında takımımızın tüm üyeleri aktif rol almıştır. Mekanik ve elektronik donanımların 

bağlanması ve ekipmanların montajının ilk testleri takım üyeleri tarafından yapılmıştır.  

ROV’ un mekanik kısım tasarımı takım üyeleri tarafından ve özgün bir şekilde 

tasarlanıp yapılmıştır. Takım üyeleri ROV yapımının her aşamasında bulunmaktır. Aracın 

tasarımı su içerisinde her eksende rahatlıkla hareket edecek şekilde yapılmıştır. Teknik 

çizimler ve tasarım tamamen takımımıza aittir. Motor ve sensörleri kontrol edebileceğimiz 

kumanda hazır kumandaların aksine takım üyeleri tarafından tasarlanmıştır ve üretimi yine 

takım tarafından yapılacaktır. ESC’nin çift yönlü seçilmesi ile motorların dönüş hızlarında 

değişimler yapılarak aracın ileri ve geri hareketi aynı motorlar üzerinden sağlanmıştır. 

Aracımızın ve yer üstü istasyonunun tasarımları takımımız tarafından yapılmıştır.  
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