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SEMBOLLER VE KISALTMALAR 

MATE Marine Advanced Technology Education 

SSB Savunma Sanayi Başkanlığı 

ROV Remotely Operated Vehicle 

PWM Sinyal Genişlik Modülasyonu 

CAD Bilgisayar Destekli Tasarım 

CPU İşlemci 

LAN Yerel Ağ Bağlantısı 

TCP Transmission Control Protocol 

UDP Kullanıcı Veri Bloğu İletişim Kuralları 

IP Internet Protocol Adress 

ESC Fırçasız Motor Sürücü 

PET Polietilen Tereftalat 

CNC Computer Numerical Control 

BYS Batarya Yönetim Sistemi  

PLA Poliaktik Asit  

STH Bitki Bazlı Biyopolimer  

ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene  

KV Fırçasız Motorlar İçin Devir Sayısı (Rpm / Volt)  

CSI Kanal Durumu Bilgileri  

I2C Inter-Integrated Circuit Seri (Haberleşme Protokolü)  

UTP Korumasız Bükümlü Kablo  

DC Doğru Akım  

Li-Ion Lityum İyon  

V Motor Hızı  

Kd Türev Sabiti (Kazancı) 

Kp Oransal Denetleyici  

PCB Baskı Devre Kartı  

SDA Seri Veri  

UART Evrensel Asenkron Alıcı / Verici  

LED Işık Yayan Diyot  

WI-FI Wireless Fidelity  

GPIO Genel Amaçlı Giriş Çıkış  

PID Orantısal-İntegral-Türevsel 
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1.RAPOR ÖZETİ  

 

Creatiny, öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir araştırma ve geliştirme topluluğudur. 

Teknofest, MATE ve SSB su altı robotu yarışmalarına katılmış olan takımın yarışmalardaki 

nihai hedefi, yüksek derecede işlevsellik, zarif tasarım ve herkes için erişilebilir olan bir su 

altı robotu üretebilmektir. Takımın amacı üretilebilecek tüm malzemeleri kendi imkanlarıyla 

üretmektir. Bu nedenle 2018-2019 Teknofest yarışmasında elde edilen birincilikten sonra tüm 

imkanlar ar-ge için seferber edilerek çalışmaya devam edilmektedir. Yüzlerce saatlik 

planlama ve geliştirme çabalarının bir araya gelmesiyle ekip yarışma için en uygun ROV’u 

inşa edeceğine gönülden inanmaktadır. 

 

Projemiz ana kısım olarak elektrik sistemleri, yönlendirme sistemleri, mekanik, yazılım, 

otonom sistemi ve kamera sistemleri olarak 6 ana unsur üzerine kuruludur. Su altı aracının 

istenilen şekilde hareket edilebilmesi adına kendi tasarladığımız yenilikçi bir çözüm olan su 

geçirmez hazne kullanılmaktadır. Aracın itici sayısının en az seviyede tutulması 

hedeflenmiştir. Bu sayede aracın batarya ömrü artmakta ve sistemin karmaşıklığı 

azalmaktadır. Cihazın su altında en uygun şekilde hareket edebilmesi için en az  5 adet itici 

kullanılması gerektiği  kararlaştırılmıştır. Bu sayede hareket kabiliyeti ve su altında asılı 

kalma yeteneği ROV’a kazandırılmıştır. Su geçirmez hazne yanında 3 dikey ve 2 yatay olmak 

üzere 5 adet motor kullanılmaktadır. 

Motorların verimli çalışması adına 4 seri ve 4 paralel batarya kullanılmaktadır. Bataryanın 

denetimi yönetim sistemi (BMS) ile sağlanmaktadır. Motorların kontrolü ise hız sürücüleri 

yardımıyla (ESC) sağlanmaktadır. Kullanılan elektronik kartların tasarımı ekibe aittir. 

Yazılım aşamasında ise C++ dili kullanılmaktadır. Aracın su altında daha yetenekli hareket 

etmesi ve otonom görevleri yerine getirebilmesi için basınç sensörü, ivme ve gyro sensörü, 

derinlik ölçümü için barometre kullanılmaktadır. 

 

Raporda;  

Takım üyelerine ait bilgiler, takım içindeki organizasyon ve görev dağılımları, 

Projede yapılan değişikliklerin yer aldığı mevcut durum değerlendirmesi, 

Proje sürecinde eklenen ve kaldırılan ürünler, 

Nihai tasarım şeması,  

Aracın mekanik tasarımı,  

Elektronik tasarımları ve ön tasarım sürecinde değişikliğe gidilen bileşenlerinde dahil olduğu 

alt bileşenler, 

Yazılımsal algoritmalar, Aracın hareket kabiliyetinin gösterimleri, 

Simülasyon tasarımı, 

Güvenlik önlemleri, Test süreci, Basınç Analizleri, Süreçte kazanılan tecrübeler,  

Zaman, Risk, Bütçe Planlamarı ve Özgünlük hakkında bilgiler yer almaktadır. 
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2.TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

 

    Ahmet  ŞAHİN - Takım Danışmanı - 

    KTU-Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 

    Çalışma Alanları: Elektromekanik Sistemler, Su Altı Canlı Anatomisi,  

    Genetik, Su Altı Ölçümleri, Su Kalitesi Ölçümleri, Deniz Canlıları 

 

 

1. Bünyamin ŞENEL - Takım Lideri- 

KTU – Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü -4.Sınıf- 

Çalışma Alanları : Elektronik Sistemler ve Otonom Sistemler 

 

 

2. Abdurrahman Kaan ÖZTÜRK -Endüstriyel Tasarım ve Proje 

Geliştirici-  

KTU – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Çalışma Alanları: Su Altı Mekaniği 

 

 

3. Ahmet SEVİM  -Takım Üyesi- 

KTU- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

Çalışma Alanları: Donanım Sistemleri Geliştiricisi 

 

 

4.Ozan HANEDAN  -Takım Üyesi- 

KTU- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü -4.Sınıf- 

Çalışma Alanları: Elektronik Sistemler ve Otonom Sistemler 
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5.Esra VARLIK  -Takım Üyesi- 

KTU – Harita Mühendisliği Bölümü-3.Sınıf- 

Çalışma Alanları: Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme 

 

 

6.Fatih AYDEMİR  - Takım Üyesi- 

KTU- Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü-3.Sınıf- 

Çalışma Alanları: Elektronik Sistemler ve Görüntü İşleme 

 

 

  7.Haluk TÜRE  -Takım Üyesi- 

  KTU – İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü-2.Sınıf- 

  Çalışma Alanları: Yazılım Geliştirme 

 

 

8.Bedirhan Ozan KARATAŞ  -Takım Üyesi- 

KTU – İnşaat Mühendisliği Bölümü-Hazırlık-  

Çalışma Alanları: Mekanik Ve Sponsorluk 

 

 

9.Numan Sabit AKTAŞ - Takım Üyesi- 

CÜ – Otomotiv Mühendisliği Bölümü-4.Sınıf 

Çalışma Alanları: CAD/CAM –  Araç Tasarımları 

 

 

                                   10.Kadir YAZICI - Takım Üyesi- 

                                    KTU- İktisat Bölümü-5.Sınıf- 

                                    Çalışma Alanları: Sponsorluk ve Finans 
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

2.2.1. Organizasyon Şeması 

İş akışının düzenli hale gelmesi ve hataların en aza indirilmesi için bir yönetim şeması 

oluşturulmuş ve bu yönetim şemasına uyularak işlerin yürümesi sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.Görev Dağılımı 

Takımdaki görev dağılımı iş başlıklarına göre belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Şekil 2: Görev Dağılım Şeması 

Şekil 1: Genel Yönetim Şeması 
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3.PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Aracın genel tasarımı, elektronik tasarımı vb. ana tasarım kararları değiştirilmemiş ön tasarım 

raporunun öncülüğünde gerçekleşmiştir. Araç için tüm parçalar üretilmeden önce bilgisayar 

destekli tasarım programında sanal montajlama teknikleri kullanılarak tasarlanmıştır. 

Tasarlanan parçalar üretimi yapılması için mühendislik üretim yöntemleri kullanılarak imal 

edilmiştir. Aracın otonom ve uzaktan kumandalı olması için yazılım üzerinde çalışmaların 

büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Projede yapılan değişiklikler ön tasarımda kullanılması karar 

verilen ürün veya yöntemin test edildiğinde mevcut projeye uygun olmadığı karar verilerek 

yapılan değişikliklerdir. Karar verme sırasında takip edilen aşamalar Şekil 3’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 3: Karar Aşaması Diyagramı 

Projede yapılan değişiklikler; 

 Elektronik tasarımda kullanılması kararlaştırılan STM32F103C8T6 den vazgeçilmiş, 

yerine daha güçlü olan NUCLEO-F072RB – Evaluation Board For STM32F072RB 

kullanılmıştır. 

  Takımın amacı üretilebilecek tüm malzemeleri kendi imkanlarıyla üretmek 

olduğundan alınacak kumanda takımın kendi üretmiş olduğu kumanda ile 

değiştirilmiştir. 

 Zaman planlaması mevcut süreç değiştiğinden tekrar planlanmıştır. Ekip üyeleri bir 

araya gelemediğinden çalışmaların aksamaması adına her hafta Zoom uygulaması 

üzerinden toplantılar yapılarak süreç ilerletilmektedir.  

 Ön tasarım sürecinde yapılan simülasyon da yarışma görevleri özelleştirilerek işlevsel 

hale getirilmiş bir nevi yarışma ortamı oluşturulmuş ve hareket algoritmasının 

yazılmasına katkı sağlamıştır. 

  Otonom yazılım ön tasarım raporunda yer alan ikinci seçenek olarak öne sürülen C++ 

yazılımında OpenCv kütüphanesi kullanılarak temel görüntü işleme ile yapılmış 

yazılım, yine ekip tarafından geliştirilen simülasyon da doğruluk oranı belli bir düzeye 

gelene kadar test edilmiştir. 

Bütçede yapılan değişiklikler; 

 Kumanda alınmaktan vazgeçilmiş yerine ekibin kendi üretmiş olduğu kumandanın 

kullanılması kararlaştırılmıştır.  

 Baskıda kullanılacak filamentin yeterli olmayacağı görülmüş ve satın alınacak 

filament sayısı artırılmıştır.  

 DC Motor ve ESC sayısı yedeklerinin de bulunması amacıyla artırılmıştır.  

 Ön tasarımda yer alan STM32F103C8T6 daha güçlü olan NUCLEO-F072RB ile 

değiştirilmiştir. 

 Eski fiyat listesinde yer alan değişiklikler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: Bütçe Değişikliği 
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4.ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

Aracın nihai tasarımını içeren blok şema gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4: Araç Ön Tasarım Şeması 

 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci  

Aracın üç boyutlu tasarımlarından, üretimine kadar gelinen aşamalarda karar değiştirilen 

tasarımlar aşağıda gösterilmiştir. 

 

Şekil 5 

Şekil 5’de yer alan tasarımdan iticilerin konumu nedeniyle güç kaybı oluşturacağı 

düşünülerek vazgeçilmiştir. 
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Şekil 6’de yer alan tasarımdan iticilerin konumu 

nedeniyle  güç kaybı  oluşturacağı düşünülerek 

vazgeçilmiştir. 

 

 

 

Şekil 7’daki tasarımdan ise keskin 

kenarlarının güvenlik sorunu oluşturacağı 

düşünülerek vazgeçilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Aracın Üç Boyutlu İzometrik Görünüşü Tasarımı 

Karar verilen en son nihai tasarım Şekil 8’de gösterilmiştir. İnsansız Sualtı Aracının genel 

tasarımı birçok deneme ve analiz sonucunda oluşturulmuştur. Bu tasarımının hem maliyet 

hem de kullanılabilirlik açısından iyi olması hedeflenmiştir. Araç; 5 adet Thruster (Sualtı 

Tahrik Ünitesi), su sızdırmaz tüp, 2 adet sigma profil, yüzdürücü kabuk  ve robotik koldan 

oluşmaktadır. Oy birliği ile verilen bu tasarım kararının nedeni keskin kenarlarının olmaması 

ve iticilerin gömülü olması nedeniyle herhangi bir güvenlik açığı oluşturmaması, iticilerin 

konumu ve yönü itibari ile verimli olması, ayrıca diğer ROV’lardan farklı olduğundan özgün 

bir tasarım olmasıdır. 

Şekil 6 

 

Şekil 7 
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Şekil 9: Aracın Genel Boyutları 

 

 

Şekil 10: Aracın Tüm Mekanik Parçalarının Tasarlanmış Hali 
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    Şekil 11: Aracın Su Tahrik Ünitesinin Parçalarının Tasarlanmış Hali  

 

Thruster(Sualtı Tahrik Ünitesi) ROV’un en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. 

Thruster sayesinde aracın su altındaki hareketi sağlanmaktadır. Thruster da yer alan pervane 

de yüksek verimliliğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Tasarlanan Thruster(Sualtı Tahrik 

Ünitesi) uygun maliyetli ve verimli olacak şekilde 3D yazıcılar ile basılmıştır. 

Sualtı Tahrik Ünitesi ve pervane için kompakt bir tasarım yapılmıştır. Sualtı Tahrik Ünitesi 

içinde bulunan fırçasız motor yüksek itiş gücüne sahiptir. 

Basılan Sualtı Tahrik Ünitesi diğer Sualtı Tahrik Ünitesine göre daha iyi sızdırmazlık ve 

dayanıklılık sağlamaktadır. 

Aracın tüm komponentleri gibi motor ve pervane de değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır bu 

sayede kırılma ve bozulma durumlarında tamiri veya değiştirilmesi oldukça kolay olmaktadır. 

 

 

 

   
 

Şekil 12: 3D Yazıcıdan Baskı Alınmış Su Tahrik Ünitesinin Parçaları 
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Şekil 13: Sızdırmaz Tüp Parçalarının Tasarlanmış Hali 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracı tasarımında elektronik devrelerin su ile 

teması sonucunda arıza yapması en önemli sorunu 

oluşturmaktadır. Bu tasarımda yeni bir yöntem 

kullanarak elektronik parçalar bir pleksiglas tüp 

içine yerleştirildi ve bu parçalara müdahalenin 

kolay olması için tüpün her iki tarafında contalı 

kapaklar kullanıldı. Böylece su sızdırmazlığı 

sağlanmış oldu. Su sızdırmaz tüpün şeffaf olması 

elektronik aksamlarda meydana gelebilecek olası bir durumda müdahale imkanı sağlayacaktır. 

Su sızdırmaz tüpün analizi test bölümüde gösterilmiştir. Şekil 15’de tüpün üretilmiş hali 

gösterilmektedir. 

Şekil 15: Su Altı Haznesi 

Şekil 14: Su  Sızdırmaz Tüpün Tasarımı 
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Şekil 16: Teknik Özellikler 

Sızdırmaz Tüpün Özellikleri; 

 İç Çap 90mm 

 Dış Çap 100mm 

 Tuzlu suda kullanıma uygun 

 Anodize alüminyum ve krom malzeme 

 100 – 200 metre azami derinlik 

 Patentli aktarım teknolojisi 

 Daha az sızdırmazlık elemanı, 

 8 motora kadar çıkış(24 Pin) / 8pin iletişim hattı / 4 adet(8 pin) anahtarlama kanalı 

hattı 

 

 

Şekil 17: 3D Yazıcıda Üretilecek Kabuğun Parçalanmış Hali 
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4.2.1.1.Şase Tasarım Süreci 

 

Şase sigma profil ve alüminyum 

plakalardan oluşmaktadır. Alüminyum 

malzeme aracın su sızdırmaz tüp için 2 

adet arka ve ön kapak, 2 adet sigma profil 

tasarımda kullanılmaktadır. 

Araçta 5 adet itici kullanılarak hareket 

manevra kabiliyeti yükseltilmeye 

çalışılmıştır. Üçü  dikey olan iticiler 

aşağı-yukarı haraket, yatay iticiler ise 

ileri-geri, sağa-sola haraket 

sağlamaktadır. İticiler birbirinin su akışını 

engellemeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Ayrıca iticiler yan sigmalara takılarak aracın 

takla atmasının önüne geçilmiştir. Üst yüzdürücü kabuk sayesinde tüpün sabitleyeceğimiz 

aparatlar araca montelenmiştir. İnsansız su altı aracımız, elektronik muhafazası, iticiler ve 

kaldırma kuvveti köpüğü ağırlıklarını taşıyan açık bir çerçeveye sahiptir. Bu da araçta 

oluşabilecek herhangi bir arızada kolay müdahale sağlar.  

Robotun sualtında dengesinin sağlanması  için  ağırlık merkezi ve kaldırma kuvveti arasındaki 

ilişki dikkate alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 Şekil 19: Aracın Üç Boyutlu İzometrik Görünüşü 

Şekil 18: Şase Tasarımı 

Şekil 21: Yan Görüşü Şekil 20:  İzometrik Görünüşü 
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4.2.1.2.Manipülatör Kol Tasarımı 
Tutucu kolun mekanik kısımları 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiştir. Manipülatör kolun   üretimi,  

su altında montajı yapılacak parçaları en iyi şekilde kavrayıp kaldırabilecek ve parçaların 

montajını en kolay şekilde tamamlayabilecek bir  biçimde tasarlanmıştır. 

 

Şekil 22: Manipülatör Kol 

4.2.2.Malzemeler 

 

Teknolojinin hiç durmaksızın ilerlediği, yaşam alanımız olan globalleşen dünyada teknolojiyi 

takip etmek ve her zaman daha iyilerini yapmaya çalışmak oluşan rekabette kaçınılmaz bir 

gerçektir. Globalleşen dünyada bu rekabetin oluştuğu en önemli sektörlerden biri de malzeme 

sektörüdür. İki ya da daha fazla sayıdaki, aynı veya farklı gruptaki malzemelerin en iyi 

özelliklerini, yeni ve tek bir malzemede toplamak amacıyla, makro düzeyde birleştirilmesi ile 

elde edilen malzemelere kompozit malzemeler denir. Aracın üretiminde kullanılan birçok 

kompozit malzeme bulunmaktadır. 

 Pleksiglas(PMMA)  

Pleksiglas, polimerler içerisinde termoplastikler grubuna 

dahil olmaktadır. Termoplastik bir polimer olan 

PMMA(Polimetilmetakrilat) piyasada daha çok “akrilik 

cam”, pleksiglas veya fleksiglas olarak isimlendirilir. 

Elektronik donanımların su geçirmesini önlemek için 

sızdırmaz tüp olarak pleksiglas (PMMA) tercih edilmiştir. 

 

PET(Polietilen Tereftalat) Polimer Flament 

Sualtı Tahrik Ünitesi ve pervane yoğun su basıncı ve 

değişken zorlanmalar altında çalışabilme yeteneğine sahip 

olmalıdır. Bundan dolayı kendi tasarımımız olan Thruster 

(Sualtı Tahrik Ünitesi) PET(Polietilen Tereftalat) polimer 

flament malzeme kullanılarak imal edilecektir. PET, yüksek 

malzeme dayanımı sayesinde bu iş için en uygun seçimdir. 

  Şekil 24: PET 

Şekil 23: Pleksiglas 
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Alüminyum 

Alüminyum, düşük ağırlığı, korozyona karşı dayanımı, geri dönüşebilirliği, yüksek elektrik 

ve ısıl iletkenliği, parlamama ve alev almama özelliği, kolay işlenebilirliği, iyi yüzey 

işlenebilirliği ile öne çıkan bir metaldir. Alüminyum malzeme kullanılarak aracın su 

sızdırmaz tüp için 2 adet arka ve ön kapak, 2 adet sigmaprofil tasarımda kullanılmaktadır. 

Kendi tasarımlarımız ve ölçülerimiz dahilinde üretilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Üretim yöntemlerinin temel amacı tasarlanan ürünlerin en düşük maliyetle, en iyi kalitede ve 

en verimli yöntemle üretimini sağlamaktır. Üretim yöntemlerinin temel prensibi ise bize 

verilen ham maddeyi tasarlamak istediğimiz parçaya şekil vermektir. Aracın üretimi sırasında 

planlanan birçok yöntem ele alınmıştır. 

 

Talaş Kaldırma Yöntemi 

Dövme; döküm ve toz metalurjisi 

gibi yöntemlerle ulaşılamayan 

şekil ve hassasiyete sahip 

parçaların elde edilmesi için 

kullanılmaktadır. İş parçalarının 

üzerinden kesici takım vasıtasıyla 

takım tezgahları (CNC, Torna, 

Kesme, Delme, Freze vb.) denen 

makinelerde talaş kaldırarak 

önceden tasarlanan geometrik 

şekil, istenilen boyut ve ölçülerde 

üretilebilmektedir. Araç için 

tasarlanan parçaların en az işçilik 

ve malzeme gereksinimleri minimum seviyede olması gerekmektedir. Aracın arka ve ön 

kapakları talaş kaldırma yöntemleri kullanılarak üretilmiştir. 

 

 

Şekil 26: Talaş Kaldırma Yöntemi Görünümü 

Şekil 25: Sigma Profil 
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Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretim Yöntemi 

Üç boyutlu baskı, sanal ortamda tasarlanmış herhangi 

şekildeki üç boyutlu nesnenin katı formda basılması 

işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara ise üç 

boyutlu yazıcı adı verilir. Baskılar birçok türde 

hammaddenin kullanılması ile yapılabilir. Normal 

kullanıcı bazında en yaygın kullanımı olan hammadde 

PLA, PET-G ve ABS adı verilen sert  plastiklerdir. En 

yaygın kullanıma sahip olan üç boyutlu yazıcıların 

çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış 

herhangi bir üç boyutlu bir nesnenin sanal olarak 

katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının eritilen 

hammadde dökülerek üst üste gelecek şekilde 

basılmasına dayanmaktadır. Üç boyutlu yazıcılar büyük 

oranda kendi parçalarını basabilmektedir. Elektronik 

parçalar ve motorlar dışında neredeyse bütün mekanik 

parçalar 3D yazıcı tarafından basılabilir. Günümüzdeki 

geleneksel üç boyutlu yazıcıların kullanılması düşük 

maliyet ve kullanabilirlik açısından oldukça 

avantajlıdır. CAD programında tasarlanan Sualtı Tahrik 

Ünitesi ve pervane, üç boyutlu yazıcılar ile PET-G adı 

verilen sert plastikten üretilmesi amaçlanmaktadır 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

İnsansız sualtı aracı olabildiğince mukavemeti yüksek malzemeler kullanılarak imal 

edilmiştir. CAD programında üç boyutlu olarak tasarlanan aracın muhtemel olan fiziksel 

özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tasarladığımız araç 

simetrik bir yapıya sahip olduğundan ve kaldırma kuvveti merkezi, 

ağırlık merkezinden yukarıda konumlandığı için aracın yatay 

duruşu sağlanmıştır. CAD(Bilgisayar Destekli Tasarım) 

programları aracılığıyla aracın yoğunluğu 1525.25 kg/m³ olarak 

hesaplanmıştır. Suyun yoğunluğu 1000 kg/m³ ’tür. Bu durumda 

aracı suya bıraktığımızda araç batacaktır. Ancak aracın üst tarafına 

koyacağımız yüzdürücü su geçirmez köpükler sayesinde aracı suya bıraktığımızda askıda 

kalması sağlanmaktadır. Böylece suya bırakılan araç, suda en optimize olacak şekilde denge 

sorunu ortadan kaldırılacaktır. 

Şekil 27: Üç Boyutlu Yazıcı ile 

Üretim Yöntemi Görünümü 

Şekil 28:  Yüzdürücü 

Köpük 

Tablo 2: Fiziksel Özellikler 
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 4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.Elektronik Tasarım Süreci 

 

Aracın elektronik dizaynı Şekil 29’daki şemada gösterilmiştir. Cihazlar arasındaki haberleşme 

için CAN, UART, I²C haberleşme protokolleri kullanılmaktadır. Araç hareketleri gerçek 

zamanlı işletim sistemine dayalı çalıştığı için dışarıdan alınan komutlara hızlı bir şekilde 

cevap verebilmekte ve kullanım esnasında, başta kamera görüntüsü olmak üzere sensörlerden 

alınan verileri remote bölüme iletmektedir. 

 

 

Şekil 29: Elektronik Tasarım Şeması 

Devre kart çizimleri tamamen ekip üyelerine aittir.  Proje üzerinde hazır bulunan portlar 

sayesinde özelleştirilerek ve endüstriyel tasarıma minimum maliyettle uyarlanabilmektedir. 

 

Yerli ROV Octo Kartı olan bu kart;  pid,  sensör 

haberleşmesi, Raspberry pi ile  STM’in haberleştirmesini 

sağlamaktadır.  

 Dahili IMU – Manyetometre 

 Canbus iletişim modülü 

 Akım sensörü 

 Boyutlar : 60mm çapında dairesel, 4mm kalınlık. 

 8 motora kadar sürebilme 

 Dahili aydınlatma kontrolü 

 
Şekil 30 
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Yerli Güç Dağıtımı ve Acil Durdurma Kartı 

Base Modül üzerindeki anahtarlama elemanları sayesinde 

elektronik haznenin dışarısından anahtarlama yapılmasını 

sağlar. Statik manyetik anahtarlama ile güvenli bir şekilde 

sisteminizin gücünü mıknatısla kesebilir, açma-kapatma 

işlemleri gerçekleştirilir. Üzerinde bulunan regülatör tam iki 

Raspberry Pi 4 çalıştırabilecek çıkış akımı sağlar. (Azami 5 

amper çıkış akımı.) 

 

 Azami akım: Opsiyonel 100-200 Amper 

 Sürekli Akım:  40-80 Amper 

 Dahili Regülatör: Opsiyonel 

 Regülatör Voltajı: 5 volt 

 Regülatör Akımı: Azami 5 amper 

 Pin sayısı: 6 

 

Yerli Arduino Temelli Kumanda Modülü 

Joystick tasarımını sadeleştirmek için üretilen 

Octomini modülü; 

 2 adet 2 Eksen joystick 

 3 adet Button 

 Analog Kamera Çözücü 

 Oled Ekran eklenebilmektedir.  

 

 

Araçta kullanılan üç aşamaya sahip kartın en üstünde 

Şekil 30 da yer alan Merkezi İşlem Birimi olarak 

gösterilen  (USB girişi ile Raspberry Pi ile bağlantı 

sağlar.) kart yer almaktadır. İkinci aşamasında 4x35A 

ESC motor sürücü kartı yer almaktadır. En altta ise 

Şekil 31 ve Şekil 32 de yer alan 5V 5A güç dağıtım ve 

acil durdurma kartı bulunmaktadır.  

Şekil 31 

Şekil 32 

Şekil 33 

 

Şekil 34 
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Şekil 35: Ana Şema 

4.3.1.1.Kullanılan Alt Bileşenler 

1. Raspberry Pi: Kumanda  ile bağlantılı  aracın ana bilgisayarıdır. 

Araçta kullanılmasının amacı,  kendisine bağlı kameradan alınan 

verileri işleyerek STM32 kartına iletmek ve  otonom görevleri 

yerine getirmektir. Kendi içerisinde bulunan Linux işletim sistemi 

ile kolay bir şekilde istenilen işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, 40 

adet GPIO çıkış pininin bulunması, ağ yeteneğinin bulunması ve 

CSI kamera portunun bulunması bu katın seçiminde avataj olarak 

görülmüş ve araç içerisine kullanılmıştır. 

 

2. Raspberry Pi  kamera: Kameranın Raspberry Pi üzerindeki CSI 

(Camera Serial Interface) portu ile uyumlu olması, hafif, küçük, 

kullanışlı, kamera kayıtlarında 1080p30, 720p60 ve 640x480p (60/90 

fps)  çözünürlüğü desteklemesi ve fotoğraflar için 2592 x1944 

çözünürlükte   ayarlanabilmesi, bu kameranın seçiminde rol 

oynamıştır. Bu kameradan alınan veriler jpg dosya türü şeklinde, 

resimleri su yüzeyine aktararak video aktarım ortamı oluşturulacaktır. 

Bu sayede gecikmelerin önüne geçerek aracımıza hızlı refleksler 

kazandırılmıştır. 

 

3.NUCLEO-F072RB - EVALUATION BOARD FOR 

STM32F072RB:  QFP64 paketinde STM32 mikrodenetleyici, 

Arduino Uno V3 bağlantısı ve bütün STM32 I/O'larına tam erişim 

için ST Morpho genişletme pin headerları genişletme kaynağı 

bulunmaktadır. 

ARM Mbed: SWD konnektörlü dahili ST-LINK/V2-1 

debugger/programlayıcı, USB VBUS veya harici 3.3 V, 5 V, 7-12V 

güç kaynakları, USB haberleşmesi (LD1), kullanıcı LED'i(LD2) 

Şekil 37: Raspberry Pi  

kamera 

   Şekil 36: Raspberry Pi 

Şekil 38: STM32F072RB 
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4.MPU9250 6 Eksen İvme ve Gyro Sensörü: Aracın bu sensörden 

alınan verilere göre dengede durması  ve belli açılarda sabit kalması 

istendiğinden bu sensörün araçta kullanılması uygun görülmüştür. 3v 

ile 5v arası voltajla beslenebilmektedir. Üzerinde 3 eksenli gyro ve 3 

eksen açısal ivme ölçer olan IMU sensör kartıdır. I²C haberleşmesi 

ile çıkış vermektedir. Bu nedenle de araç içerisinde kullanılan devre 

kartları ile uyumludur.  

 

5.MD-5837 Basınç Sensörü Modülü: Su altında kullanılabilen bir 

ısı ve basınç ölçüm sensörüdür. Boyutunun 10(mm)x18(mm) olması,I2C mikrokontrolcü ile 

haberleşmesi, 0 ‘ dan 30 bar basınca kadar ve -20  ‘den  +85 °C sıcaklığa kadar ölçüm 

yapılabilmesi, 2mm hassasiyet ile çalışması  bu sensörün seçilmesine sebep olmuştur. Araç 

içerisinde derinlik ve sıcaklık ölçümü için kullanılmıştır. 

6.Fırçasız Motorlar: Aracın yönlendirilmesi ve hareket 

kabiliyetinin kazandırılması adına, fırçasız motorlar 

kullanılmıştır. Kullanılan 3 fazlı 1000kv çift rulmanlı motor, çeşitli 

kaplama işlemleriyle ve rulman değişiklikleri ile suda kullanıma 

uygun hale getirilmiştir. Fırçasız motorların kontrolünü sağlamak 

için ESC adı verilen Motor Hız Kontrol Sürücü Devresi 

kullanılmaktadır. 

7.Motor Hız Kontrol Sürücü Devresi: Motor hız kontrol sürücü devresi, fırçasız motorlarda 

motorların ihtiyaç duyduğu yüksek akım ihtiyacının karşılanmasını sağlayan bir devredir. 

İticilerin gücü, bu fırçasız motor sürücüleri ile karşılanacaktır. Sürücü devresi ile birlikte 

motorların istenilen tork ve devirde çalışması hedeflenmektedir. Bu sayede istenilen hassas 

hareket kabiliyeti aracımıza kazandırılmıştır. 

 

8.CAT6 Kablo (Kategori 6 Kablo): Ethernet tabanlı bilgisayar 

ağlarında tercih edilen  gigabit hızında veri taşıma yeteneğine sahip 

UTP kablo standartıdır. Araçta CAT6 kablo kullanılacak olmasının 

sebebi; su yüzeyinde  direk olarak batmaması,1000Mbps veri 

transferi yapabilmesi ,100 metre uzunluğa kadar 10 Gbps   

performansı ve Raspberry Pi üzerinde bulunan ethernet portu ile 

uyumlu olarak çalıştırılabilmesi, CAT6 kablonun seçinde rol 

oynamıştır. Bu sayede Raspberry Pi ‘a bağlı kameradan alınan 

verilerin en hızlı şekilde aktarılması ve işleme konulması 

hedeflenmiştir. 

 

9.MCP2551 DIP-8 CAN Bus Entegresi: DIP-8 kılıfta Driver - Arayüz kategorisinde 

olup CAN Bus arayüzü üzerinden bağlantı kurabilen bir entegredir. 2.7 - 5.5 Volt 

arasında çalışma gerilimine sahip olan bu CAN Bus entegresi CAN, Serial arayüzlerini 

desteklemektedir. Araç içerisinde entegre, pcb üzerine monte edilerek az  yer kaplaması 

bir avantaj olarak görülmüştür. Bu seri Can- Bus modülü ile aracınızın anlık hızını motor 

devrini arızalarını ve çeşitli sensörlerdeki verileri anlık olarak okumak amaçlanmıştır. 

Şekil 39: MPU9250 

Şekil 40: Fırçasız Motor 

Şekil 41: CAT6 Kablo 
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4.3.2.Algoritma Tasarım Süreci  

 

 

Şekil 42: Algoritma Tasarın Süreci 

 

4.3.3.Yazılım Tasarım Süreci 

 

1. Kontrolcü: Bu sistemin içerisinde kumanda verilerini işleyerek robot ile manuel sürüş 

esnasında haberleşme sağlayabilmesi amacıyla bir adet Raspberry Pi kullanılmıştır. Raspberry 

Pi açıklamalar kısmında bahsedilen bir tek kart bilgisayardır. Raspberry Pi kullanılarak 

kumandadan alınan veriler  Ethernet haberleşmesiyle oluşturulmuş bir yerel alan ağındaki 

TCP protokolü ile yaratılan soket üzerinden gönderilecektir.  

2. ROV : ROV içerisinde de bir adet Raspberry Pi kullanılmaktadır. Bu Raspberry Pi otonom 

sürüş esnasında aracı yönetecek olup manuel sürüş esnasında kontrolcü olan sistemden aldığı 

verileri işleyerek STM32 Boardına iletir. Bu iletimi asenkron seri haberleşme kullanarak 

gerçekleştirir. Aynı zamanda robottan gerekli telemetri verilerini alarak kontrolcü olan 

sisteme TCP soketi üzerinden iletir.  

3. STM32: Robotun içerisindeki son hareketi sağlayan yazılımdır. Robotun içerisindeki 

Raspberry Pi’dan aldığı verileri yorumlar ve motorları hareket ettirecek PWM sinyalini 

oluşturur. Kendi içerisinde dengeyi sağlamak ve en az güçle en performanslı manevraları 

yapabilmek için hata kontrolü yaptığı bir PID sistemi mevcuttur. Aynı zamanda robot 

içerisindeki gyro, ivme, basınç sensörü gibi elektronik sensörleri okur ve bu bilgileri telemetri 

verisi olarak Raspberry Pi’a iletir. 
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 Şekil 43 : Ön Dengeleme             Şekil 44: Yukarı                       Şekil 45: Sağa Dönüş 

 

Şekil 46: Arka Dengeleme           Şekil 47:  Sola Dönüş                  Şekil 48: Aşağı 

 

Merkezi işlem birimi içinde bulunan otonom yazılımı aracın dışarıdan gelen veriye göre 

hareket etmesi için tasarlanmıştır. Üç yükselme alçalma hareketi olmak üzere iki ön geri 

toplam beş adet motor bulunmaktadır.  

Hareketleri sağlamak için motor sürücüleri merkezi işlem birimi tarafından belirli 

algoritmalaralar ile kontrol edilmektedirler. Bu algoritmalar yer istasyonundan merkezi işlem 

birimi tarafından gelen hareket komutuna göre değişmektedir. Aynı şekilde gaz miktarı, yön 

komutundan bağımsız bir şekilde yer istasyonundan iletilir.  

Yön komutu ve PWM değeri ile beraber girilince motorlar harekete geçer. Verilen PWM 

değeri doğru orantılı olarak motorların hareket hızı değişir. PWM değeri verilmediği zaman, 

motorların yönü belli olsa bile motorlar hareket etmez.Yer istasyonundan yön verisi/komutu 

geldiği anda mikrodenetleyici otopilot yazılımı motorların dönüş yönünü ayarlar. Bu 

motorların harekte geçmesi için yeterli değildir. Gaz miktarının da sıfırdan büyük olması 

gerekmektedir. 
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4.3.3.1.Otonom Tasarımı 

Nesne Tespit Aşamasında daha basit bir süreç izlenilmesine karar verilmiştir. Mevcut 

nesnelerin nitelikleri yetirince belli olduğundan nesnelerin algılanmasında, C++  yazılımında  

OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. Standart görüntü işleme metotlarıyla yapılması 

performans olarak daha iyi olacaktır. Görüntü İşleme aracın içerisinde yapılacaktır. Koda 

müdahale edilemediğinden bu bir bakımdan dezavantaj oluşturmuştur. Bu yüzden olası tüm 

senaryolara karşı Gaus, Median,  Hough Circles vb. algoritma parametreleri için Trackbarlar 

oluşturulmuş ve en iyi parametre değerleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

 

Şekil 49: Threshold Trackbar Çıktıları 

 

 

Şekil 50: Threshold Trackbar Çıktıları 
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Görüntü işleme algoritmalarından elde edilen görüntü değerlendirilmekte  ESC ile motorların 

çalışması sağlanmaktadır.  Ayrıca süreç içerisinde ekip tarafından  oluşturulan simülasyon 

ortamı otonom yazılımların testi için verimli bir ortam oluşturmuş,  parametre değerlerini ve 

kullanılacak algoritma seçenek sayısını minimuma indirmiştir. 

 

Şekil 51: Otonom-Simülasyon Çıktıları 

 

 

Şekil 52: Otonom Şeması 

 

Otonom ikinci görevde ise ROV’un yine çember bulma algoritmasına göre 

konumlandırılmasına karar verilmiştir. Edge Detection metodu ile çemberin merkezinde bir 

nesne olup olmadığı kontrol edilir. Deniz Altı bulunduysa konum bilgisi gönderilerek robotun 

yere konumlanması sağlanır. 

 

 

 



 
 

28 
 

Hough Tramsform Daire Tespit Algoritması: 

1. Hough Transform uzayı için oluşturduğumuz Accumulator A[a,b,r] dizisinin tüm 

elemanlarına başlangıçta 0 atanır. 

2. Alınan sahne üzerinde ( image , frame ) öncelikle filtreleme operatorleri çalıştırılır. 

3. Sırasıyla Gaussian Bluring , cvtGrayScale ( griye çevirme ) , Canny Edge Detector 

operatorleri alınan frame üzerinde uygulanır. 

4. Her pixel için yukarıda belirtilen polar koordinat denklemleri kullanılarak oluşabilecek 

daireleri merkez ve yarıçapları hesaplanır. 

5. Her pixel aşağıda belirtilen oylama algoritması ile oluşturabileceği daireler oylanır. 

6. Oylanan pixeller için Accumulator A da en fazla oy alan pixeller belirlenen sınırdan 

fazla oy alanlar ile Hough Transform uzayı belirtilir. 

7. En fazla oy alan accumulatorde tespit edilmek istenilen dairenin merkez noktasını 

koordinatları ve yarıçapı bulunmaktadır. 

8. En fazla oy alan daire çizdirilir. 

 

 

Şekil 53: Otonom Çıktı Görüntüleri 

 

Şekil 54: Otonom Algoritma Şeması  

 

Şekil 55: Otonom Çıktı Görüntüleri 
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4.3.3.2.Kamera Kalibrasyonu  

Radyal bozulmalar kamera lensinden kaynaklanır. Nesneler merkeze yaklaştıkça büyürken 

kenarlara doğru küçülür. Oluşan bu bozuk görüntü  işleme sürecini zorlaştıran bir durumdur. 

Düzeltme işlemi lens, kamera vb. cihazların değiştirilmesi ile düzeltilebilmektedir. Fakat 

Creatiny takımının amacı bu bozulmayı yazılımsal olarak düzelterek maliyeti düşürmektir. 

Kameranın iç parametreleri (yere düştüğünde bile kamera kalibrasyonu iç merceğin hareketi 

sebebiyle kaymakta olduğundan ve ya üretim sorunlarından) ve dış parametreleri hesaplandığı 

takdirde bu problem çözülebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Kalibrasyon sürecinde bulunması daha kolay olduğundan satranç tahtası görüntüsü 

kullanılmıştır. Kalibrasyon iterasyon değeri belli bir başarı kriterine ulaşana kadar 

tekrarlanmaktadır. Eğer satır ve sütun sayısı doğru olarak tespit edilmişse bu durumda satranç 

tahtasının radyal sırt noktalarının alt piksellerinin doğru konumunu bulabilmek için tekrar eder. 

Bunun sonucunda elde edilen K ve D değerleri kaydedilir. Kaydedilen kamera matrisi ve 

bozulma katsayılarının yer aldığı vektör  verileri  kullanılarak düzeltilmiş görüntü 

oluşturulmuştur. Farklı açılarda çekilmiş görüntülerin kullanılması gerekmektedir. Aksi 

takdirde düzeltilmeye çalışılan görüntü daha kötü hale getirilmiş olur. Şekilde farklı açılardan 

çekilmiş bir görüntünün çıktısı gösterilmektedir.  

 

Şekil 58: Kalibrasyon Çıktı Görüntüsü 

 

Şekil 56 Şekil 57 



 
 

30 
 

4.3.3.3.Simülasyon Tasarımı 

Simülasyonu tasarlarken yapılan araştırmalar doğrultusunda açık kaynak bir su altı mekaniği 

kodlarından yararlanılmıştır. Unity oyun motoruna, su altı mekaniğini kodlarını ekledikten 

sonra aracımızın 3 boyutlu tasarımı, simülasyona dahil edilmiştir. Simülasyondaki aracın, 

hareket kabiliyetinin olması, kontrol edilebilmesi ve animasyonların eş zamanlı çalışabilmesi 

için gerekli kodlar, Unity’nin desteklemiş oldu C# dili ile yazılmıştır. Evden çalıştığımız şu 

günlerde yarışma ortamının tanıtılması amacıyla diğer Teknofest Su Altı takımları ile de 

yapılan simülasyon paylaşılmıştır. 

 

Şekil 59 

 

Şekil 60 

 

Şekil 61 

Simülasyonda, otonom testleri yapabilmek amacıyla çizilen 3 boyutlu halkalar oluşturulan su 

altı ortamına eklenmiştir. Daha fazla geliştirmek amacıyla ve yarışmada aracımızı kontrol 

edecek kişinin ortama alışması aynı zamanda kendini geliştirmesi için 3 boyutlu çizimleri 

yapılan diğer yarışma görevlerinin objelerini de dahil ettikten sonra tutuma kolunun açılıp 

kapanma ve pin çekildikten sonra sepetin su üstüne çıkma animasyonlarıda simülasyonda 

mevcuttur. 
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4.4.Dış Arayüzler 

Aracın grafiksel kullanıcı arayüzünü  hazırlarken, öncelikle hangi sensörlerden ne tür verileri 

görüleceği belirlendi. Sonra bu verileri en iyi şekilde yorumlayıp, nasıl anlaşılır hale 

getirileceği düşünüldü. Ve daha önceden tasarlanmış olan, su altı aracı grafiksel kullanıcı 

arayüzleri fikir edinmek amacıyla incelendi. Ardından  Adobe Photoshop programı yardımı 

ile sıfırdan  tasarım oluşturarak grafiksel kullanıcı arayüzü hazırlandı. Oluşturulan tasarım Qt 

programına eklenerek aracın dış arayüzleri tamamlanacaktır. 

 

 

                                                      Şekil 62 

 

 

                                   

 

 

Şekil 63 Şekil 64 

Şekil 65 
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5.GÜVENLİK 

 

Creatiny ekibi için güvenlik her şeyden 

önce gelir. Ekip tüm güvenlik 

kazalarının katı güvenlik önlemleri 

uygulanarak önlenebilir olduğuna 

inanır. Bu nedenle güvenlik talimatları 

önceden maddeler halinde belirlenmiş 

ve asılmıştır. Epoksi vb. tehlikeli 

kimyasallar veya partiküllerin 

solunmasını önlemek için maskeler ekip 

üyeleri tarafından kullanılmaktadır. 

Ekip üyeleri gereken zamanlarda kişisel 

koruyucu ekipmanları (gözlük, eldiven, 

maske vb.) kullanır. 

 

 

 

 

 

ROV’un üretimini yaparken kullanılan tehlike oluşturacak 

aletlerde uyarı tabelaları ve acil durdurma butonları yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

Hall Effect Sensörü 

Acil durdurma düğmesi olarak hall effect sensör 

kullanılacaktır. Üzerinde manyetik sensör bulunan ve bir 

mıknatıs gibi manyetik alan oluşturan bir cisme 

yaklaştırılığında çıkış veren bir sensör kartıdır. Hall effect 

sensörü manyetik etki ile anahtarlama yapabildiği için, 

izolasyon unsurlarına gerek duymaksızın cihazın 

durdurulabilmesini sağlayacaktır. Bunun yanında cihaz 

dahilinde bir sigorta sistemi mevcuttur. 

 

 

Şekil 66: Creatiny Ekip Üyesi 

 Hall Effect Şekil 68:

Sensörü 

Şekil 67: Uyarı Tabelası 
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 Araç üzerindeki motorların izolasyonunda epoksi kullanılarak korozyona uğramasının 

önüne geçilmiştir.  

 Motorların ROV’un iç yüzeyinde olması havuz içinde konumlanan dalgıcın güvende 

olmasını sağlar. 

 Olası bir elektrik kaçağı durumunda hemen  güç kesilmekte  ve eldiven 

kullanılmaktadır. 

 Ekipte herkes belli malzemelerden sorumludur. Bu hem daha düzenli olup daha az 

zaman kaybı sağlar hem de yanlış ürün kullanımdan doğan maliyeti ortadan kaldırır. 

 Sistemin havuz içerisinde elektrik iletimini sağlayan kablonun uzunluğu gerekli 

mesafede tutulup gergin olmasının önüne geçilecektir. 

 Su üstü 220V AC ile çalışan cihazların elektriği su altı aracının elektriğinden tamamen 

ayrı olacaktır.  

 Araç tamamen batarya enerjisi ile hareket edeceği için, dahili sigorta dışında herhangi 

bir önlem alınmasına gerek kalmamıştır.  

 Araç üzerinde keskin köşeler bulunmamaktadır. Bu tasarım aşamasında hem güvenlik 

hem aerodinamik yapısı açısından giderilmiştir.  

 Hareketi sağlayan itici pervaneler nozul içerisinde konumlandırılmıştır. Bu hem 

güvenlik hem de itiş gücü açısında verim artışı sağlamıştır.  

 Araç üzerinde kullanılacak olan parçalar(kamera vb.) vidalar ile sabitlenecektir. 

 Aracın su altında sızdırmazlığını sağlamak için akrilik tüpe montaj edeceğimiz kapağa 

o-ringler kullanılmaktadır. 

 Su kirliliğinden ve çevreye olumsuz etkilerinden dolayı araçta hidrolik sistemler 

kullanılmamaktadır. 

 Araca yerleştirilecek olan sensörler, elektronik kartlar, kamera gibi elektronik 

donanımlar aracın her bölgesinde planlı ve düzenli bir şekilde konumlandırılacaktır. 

Böylece araç içinde ve dışında kablolarda sarkma, kırılma veya gerilme gibi 

deformasyonlar oluşmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

6.TEST 

6.1. Motor Test Ortamı: 

Kendi öz tasarımımız olan pervanelerin 

verimliliği ve güvenliliği açsından testi 

yapılması gerekli görülmüştür. Pervanelerden 

kaynaklı  istem dışı etkenlerin ortadan 

kaldırılması ve araç güvenliği insan güvenliği  

gibi önemli değerlerin korunması  

amaçlanmıştır. Tasarımda temel esasımız   

pervanenin kanat alanını büyük tutarak itme 

gücüne ulaşmaktır. 

 

 

 

  

Motor test ortamında, motorların çektiği akımı algılamak 

için ACS758 kullanılmışltır.ACS785 içerisinde bulunan 

bir troid sayesinde gerilim çıkışı vererek, bu değere bağlı 

olarak ortaya sonuç çıkarmamızı sağlayan devre 

elemanıdır. Devre içerisinde kullandığımız diğer bir devre 

elemanı ise  Hx711 ağırlık modülüdür 

128x32 led ekran ile  okunan akım ve ağırlık değerleri 

gösterilerek, gerçek zamanlı olarak değerlerin takibi 

hedeflenmiştir. 

 

Micro Sd Kart Modülü ile ACS758 ve Hx711 ağırlık 

modülünden alınan değerler kart içerisine yazılarak, 

değerlerin takibinin daha sonradan yapılması için imkan 

sağlanmıştır. Bu sayede motor için akım-basınç ilişkisi 

ortaya konarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

                             Şekil 69: Motor Test Devresi 

Şekil 70: (128x32) Led Ekran 

Şekil 71: Sd Kart Modülü 
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6.2. Sızdırmaz Tüp Analizi 

Alüminyum su sızdırmaz tüpün 200 metrede suyun altında meydana gelen hidrostatik basınç 

kuvveti  1,95611 MegaPascal’dır. Şekil15‘de detayları görülmektedir. 

 

 

 

 

 

  

 

        

                 Şekil 72: 200 Metre Derinlikte Meydana Gelen Hidrostatik Basınç 

 

Şekil 73: 200 Metre Derinlikte Alüminyum Su Sızdırmaz Tüpte Meydana Gelen  Yer 

Değiştirme (Deformasyon) 

 

Şekil16‘ da görüldüğü  üzere alüminyum su sızdırmaz tüpte basıncın etkisiyle meydana gelen 

bölgeler renklerle ifade edilmiştir. 200 metre derinlikte meydana gelen toplam yer değiştirme 

0,011952mm olarak elde edilmiştir. 
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           Şekil 74: 200 Metrede Su Sızdırmaz Tüpün Von Mises (Eşik) Gerilimi 

 

 

Şekil 17’ de alüminyum su sızdırmaz tüpün 200 metre derinlikte maruz kalan hidrostatik 

basınçta meydana gelen maksimum Von Misses(Eşik) gerilme değeri 18.617 MPa olarak 

gözlemlenmiştir. 

 

 Sonuç: Alüminyum su sızdırmaz tüp insansız sualtı aracının mekanik elemanlarından birisini 

oluşturmaktadır. Aracın elektronik donanımlarının sudan korunmasında büyük rol 

oynamaktadır. Su sızdırmaz tüpün gerçek ortam testlerinin yanında  mühendislik çalışmaları 

doğrultusunda bilgisayar ortamında ANSYS 16.0 programı kullanılarak basınç testleri 

yapılmıştır. Yapılan hidrostatik basınç testleri sonucunda durgun suda farklı derinliklerde 

meydana gelen basınçlar hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda tüpte meydana gelen yer 

değiştirmelere (deformasyonlara) ve von misses(eşik) gerilmeleri gözlemlenmiştir. Yapılan 

gözlemler incelemeler doğrultusunda su sızdırmaz tüpün 200 metre derinlik boyunca basınca 

emniyetli olduğu görülmüştür. Ancak 200 metre derinlikten daha büyük durgun su 

ortamlarında ise su sızdırmaz tüpün hızlı yer değiştirmelere ve gerilme maruz kalmayacağı 

öngörülmektedir. 
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6.3.Sistem Modelleme 

 

Aracın elektronik sensörleri ve Ana kartı testler aracın elektronik donanımının araca 

takılmadan denemesi ile devam etmiş ve tüm donanımın doğru çalıştığı görülene kadar 

ayarlamalar yapılarak sürdürülmüştür. Elektronik kartlar araca takılmadan önce tek tek test 

edilmiştir. 

Yer istasyonu ile gerçekleştirilen Ethernet bağlantısı 

için STM işlem birimi ile iletişim için serial 

Eşzamanlı görevler kullanılması için deneme 

aşamasında Raspberry Pi, robotun yer istasyonuyla 

iletişim için kullandığı ara geçiş noktasıdır. 

Raspberry Pi üzerinde bulunan sunucu yazılımı, STM 

ile yer istasyonu arasındaki uzak mesafenin iletişime 

engel olmasını önler. STM ile kurulan serial (seri) 

bağlantı, Raspberry Pi ile STM modülü arasında 

iletişimi sağlar. Raspberry Pi, merkezi işlem birimi 

ile kurulan seri bağlantı ile aktarılan verileri uzak 

mesafelerde iletimi sağlayan Ethernet protokolüne 

dönüştürerek yer istasyonuna aktarır. Bu aktarımın 

bizlere avantajları, Raspberry Pi üzerinde istediğimiz 

kodu yazarak veri iletimini kontrol etmek, bir diğeri ise yer istasyonuyla olan bağlantı 

koptuğunda robotun ikinci beyni gibi görev yapmasını sağlamaktır. Raspberry Pi bilgisayarın 

bir diğer görevi de robot üzerinde bulunan USB kamera görüntüsünü yer istasyonu 

bilgisayarına aktarmaktır. Bu aktarım yazılımıyla, yer istasyonuyla iletişimi sağlayan 

sunucudan farklı bir port üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yer istasyonuna gelen görüntüler 

program ekranından görülebilmektedir. 

 

Senaryo: Bu test senaryosunda, yer istasyonu bilgisayarı Raspberry Pi’ye ile merkezi işlem 

birimi seri port ile bağlanır. Raspberry Pi’ye kamera  CSI kamera portu ile, mikrokontrolcü 

ise UART birimi ile bağlanır. Bu testte görüntü ve veri iletişiminin eş zamanlı ve başarılı bir 

şekilde gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Sonuç: Yukarıda bahsedilen test senaryosu 

uygulandığında, görüntü bilgisi ve kontrol verileri başarılı bir şekilde eş zamanlı olarak 

aktarılmıştır. 

 

Şekil 76: Raspberry Pi Çıktısı 

Şekil 75: STM Modülü ie Raspberry 

Pi Haberleşmesi 
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Senaryo: Su geçirmez motor ve pervaneler 3 gün boyunca su altında bırakılarak korozyon 

testleri uygulanmıştır. Daha sonrasında motorların güç analizini yapan cihaz çalıştırılarak 

motorların güç/kayıp analizi yapılmıştır. 

 

Sonuç: Ortam gereği iticiler en fazla %20 güç ile çalıştırılmıştır. İtiş gücü tasarım aşamasında 

beklenenden çok daha iyidir. Sonuç olarak, test başarı ile gerçekleşmiş ve iticiler hakkında 

doğru bilgi vermiştir.  Yapışan güç kayıp analizinde kayda değer bir fark tespit edilememiştir. 

  

 

Test sürecinde denen baskı doluluk oranı yanlış yapıldığı için test 

sürecinde kırılan pervane kullanılamaz duruma gelmiştir. 

 

 

 

 

Senaryo: Cihazın yüzerlik testi su içindeyken yapılacaktır.  

Sonuç: Tahmini yüzdürücü takıldıktan sonra batma/çıkma eğilimine göre köpük eklenip 

çıkarılacaktır. 

Ekip tarafından tasarlanıp, analizleri yapılan su geçirmez tüp, 20 cm derinliğindeki suda 2 gün 

boyunca bekletilerek kapakların herhangi bir şekilde su alıp almadığı kontrol edilmiştir. 

        

Şekil 79:  Elektronik Bileşenlerin Test Edilmesi 

Tüm Elektronik Bileşenler ve Elektronik Kartlar Test edilmiştir. 

Şekil 77:  Motor ve Pervane Testleri 

Şekil 78: Kırık 

Pervane 
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7.TECRÜBE 

Bu yılki ROV, Creatiny’in geçmiş ROV’larının başarı ve başarısızlıklarının üzerine inşa 

edilmiştir. 

Aracın suda askıda kalması için köpük kullanılmıştır. 

ROV için yazılan kodların tamamı ekip tarafından yazılmıştır ve ekibi üyeleri farklı program 

ve programlama dillerinde kod yazmayı tecrübe etmiştir. 

Araç komponentlerinin seri bir şekilde ayrılıp birleştirilebilmesi müdahale edilebilmeyi 

oldukça kolaylaştırmaktadır. 

Haberleşme hızının çok fazla seri iletilmesi sorun oluşturmuştur. Bu yüzden yazılıma 

gecikmeler eklenerek problem çözülmüştür. 

Bataryanın voltajı bundan önceki ROV tasarımlarında daha düşüktü. Voltajı artırarak daha 

güçlü bir motorlar elde edilmiştir. 

Hangi aşamalarda neler yapılır? Mühendislik analizleri nasıl yapılır? Üniversite hayatı 

boyunca öğrenilen teorik bilgiyi gerçek hayatta nasıl uygulanır? sorularının cevapları 

deneyimlenmiş, ekip üyeleri süreç boyunca analitik düşünme yeteneği planlama vb. 

yetenekler kazanmıştır. 

Takım olarak uzaktan çalışma deneyimlenmiştir. Testerin geneli mevcut süreç dolayısıyla 

evden gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 80: Ekip Toplantısı 

 

Şekil 81: Uzaktan Test Süreci 
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8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

 

 

Zaman Planlaması süreç değiştiği için tekrar planlanmıştır. İmalat ve montaj ileri tarihe 

ertelenmiştir. Fakat hali hazırda parçaların bir bölümü imal edilmiştir. İşlevsel tasarım 

süresinin bu kadar esnek planlanmasının sebebi test aşamasının tamamlanamadığı kısımlar 

için tekrar tasarım aşamasına dönülebileceği bir süre tanımaktır. 
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8.2. Bütçe Planlaması 

 

 

 

Ön tasarım  raporunda var olan bütçe planlamasındaki farklılıklar  raporda yer alan proje 

mevcut durum değerlendirilmesinde bütçe kısmında tablo halinde gösterilmiştir.  
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8.3.Risk Planlaması 

 

PUKÖ döngüsü, sürekli iyileştirmeyi her alanda kolayca kullanabilmek adına oluşturulmuş 

bir döngüdür. Açılımı Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al şeklindedir. Creatiny ekibi 

hedefe ulaşmak için neyin, ne zaman, nerede, nasıl ve kimler tarafından yapılacağının adım 

adım belirlemektedir. Yapılan plan uygulamaya geçirilir. Uygulamada elde edilen veriler 

kontrol et aşamasında kullanılır. Eğer hedef tutturulduysa uygulama standartlaştırılmaktadır. 

Eğer ulaşılamadıysa meydana gelen sapmalar belirlenerek rapor edilmektedir. Son olarak 

Önlem Al basamağında sapmaların nedenleri araştırılarak ortadan kaldırılması adına 

faaliyetler düzenlenmektedir. ROV’un üretiminde karşılaşılan risklerde PUKÖ standartlarına 

göre tespit edilerek önlemler alınmıştır.  

RİSK; Başta planlanamayan nedenlerden dolayı oluşan en önemli risk zaman planlaması 

olmuştur. Aynı ortamda çalışma şansının bulunmaması sürecin takibini zorlaştırmıştır. 

ÇÖZÜM; Bu yüzden zaman planlaması tekrar yapılmıştır. Her ekip üyesinin yapılan diğer 

çalışmalardan haberdar olabilmesi adına her hafta düzenli olarak toplantılar yapılmıştır. 

RİSK; Önem sırasındaki ikinci risk ise konum ve bütçe itibari ile  malzeme tedariğidir. 

ÇÖZÜM; Bu risk ekip üyelerinin her birinin belli malzemelerden sorumlu olması ve takibinin 

yapılması ile çözülmüştür. Ayrıca tedarik edilmesi oldukça uzun süren ürünler için yedek  

ürün alınacaktır. Bütçe konusunda yaşanabilecek herhangi bir risk içinse sponsorluk  ekibinin 

ürün sağlaması kararlaştırılmıştır. 

RİSK; Test aşamasının yapılamadığı ürünler ve yazılımlar süreçte aksaklığa neden olabilir. 

 

ÇÖZÜM; Otonom yazılımların denenmesi için simülasyon oluşturulmuştur. İşlevsel tasarım 

için zaman planlamasında esnek süre tanınmıştır. 
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9.ÖZGÜNLÜK 

9.1 .Yerli Su Geçirmez Motorlar ve İticiler 

 

Geçen yıl ekip olarak geliştirdiğimiz yerli sualtı motorları ve pervaneleri bu yıl bir ileri 

aşamaya taşınmıştır. Akrilik kaplama yöntemleriyle ürettiğimiz motorlar, klor içeren suda bile 

uzun süre çalışarak kullanılan sudan etkilenmeyen rulmanlar sayesinde hiçbir taviz vermeden 

uzun süre sualtında çalıştırılmış ve test edilmiştir.  

 

 
 

Mevcut Piyasada en çok kullanılan ROV Thrusterlerı Şekil 82’de teknik özellikleri ile birlikte 

gösterilmiştir. Bu thrusterler yurt dışından temin edildiğinden oldukça yüksek (tanesi 206 $) 

fiyatlıdır. Takımın amacı en az bu iticiler kadar iyi iticiler üretip hem maliyeti oldukça 

düşürmek hem de ülkemiz için bu alanda bir pazar payı oluşturmak ve milli teknoloji 

hamlesine katkı sağlamaktır. Creatiny ekibinin üretmiş olduğu iticilerin teknik özellikleri 

Şekil de gösterilmiştir. 
 

 

Şekil 83: Thruster Teknik Çizimi 

RC uçaklarında ve dronlarda kullanılan tasarım su altı 

kullanımı için optimize edilmiş verimli ve kompakt bir ürün 

haline getirilmiştir. En iyi itme ve verimlilik dengesi için 

12V – 16V’ta çalıştırılması önerilir fakat 22V kadar 

çalıştırılabilmektedir.  

 

 

Şekil 82 
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9.2 Kendi Özgün Tasarımımız Tüp Hazne ve  Contalı Kapak Sistemi  

 

Uzun süredir yaptığımız araçlarda karşılaşılan en önemli problem 

elektronik devrelerin su ile teması sonucunda arıza yapması idi. Bu 

tasarımda yeni bir yöntem kullanarak elektronik parçalarımızın 

tamamını bir pleksiglas tüp içine yerleştirildi ve bu parçalara 

müdahalenin kolay olması için tüpün her iki tarafında contalı 

kapaklar kullanarak su sızdırmazlığını sağlanmış oldu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Yerli Yazılım 

 

Telemetri sisteminde ROV ile kontrolcü arasında CANBUS protokolü kullanıldı. Otonom 

görevler için ise kontrolcü ve bilgisayar UART haberleşmesi ile 115200 baudrate hızında 

haberleştirilmiştir. Haberleşmede UART’ın herhangi bir protokole sahip olmaması nedeniyle 

ekip bünyesinde yeni bir haberleşme protokolü hazırlandı. Robotun kontrolünün stabilizesi 

için PID kontrolü yazılımı ekibimiz bünyesinde hazırlanmıştır. Gyro sensöründen gelen açı 

verileri değerlendirilerek, kontrolcü komutu dışında olan açılar hata olarak değerlendirilmiştir. 

Bu değerler Kp(Oransal), Kd(Türev), Ki(İntegral) olarak hesaplanıp PID hata değerini 

üretmektedir. Daha sonra hata giderilip ROV hatasız hale gelmektedir. 

Şekil 84: Su Sızdırmaz 

Tüp 

Şekil 85: Su Sızdırmaz Tüp Bileşenleri 
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9.4. Yeni Nesil Yerli Kumanda  

     

Lazer kesim yöntemiyle üretmiş olduğumuz, 

tasarımı yazılımı tamamen ekibimize ait 

olan kumanda, geçmiş nesil kumandanın 

geliştirilmesiyle meydana gelmiştir. 

İçerisinde analog-dijital dönüştürücü, 

CANBUS modülü, STM mikrodenetleyici 

bulunmaktadır. RJ45 konektörleri, 

programlama, görüntü aktarma ve serial 

konektörlerinin bulunması, İSA yönetiminde 

kumandayı ideal bir yönetim unsuru 

yapmaktadır. Ayrıca Kumanda manuel ve 

otonom olarak ayrılmaktadır. 

 

 

 

 

9.5.Elektronik Kartlar 

Elektronik kart tasarımlarının geneli takıma aittir. 

 

9.6. Simülasyon 

Yarışma ortamının neredeyse aynı simülasyon olarak oluşturularak diğer takımlarla 

paylaşılmıştır. 

                                  
 

9.7. Sponsorluk 

  

 "Samm Teknoloji İletişim San. ve Tic. A.Ş." bizlere sponsor olarak robotun görüntü 

işlemesinde kullandığımız Raspberry Pi 4 4GB ürününü bizlere tedarik etmiştir. 

 "ABG Filament" takımımıza sponsor olarak üç boyutlu yazıcılarda kullanmış 

olduğumuz ve sürekli ihtiyacımız olan filament ürünlerini takımımıza tedarik etmiştir. 

 "Mano - Renk Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti." takımımıza çeşitli ihtiyaçlarımızda 

kullanılmak üzere kullanışlı bir çanta tedarik etmiştir. 

 

Şekil 86: Yeni Nesil Kumanda 

Şekil 87: Simülasyon Ortamı 
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