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1. RAPOR ÖZETİ  

 

Takımımız; İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, çeşitli mühendislik dallarında okumakta 

olan öğrencilerden oluşmaktadır. Newocean ROV takımı, 2017 yılında rotasını “Pruva” diyerek 

çizmiş olup İnsansız Su Altı Araçları konseptinde araçlar geliştirmektedir. İlk olarak 2018’de 

TEKNOFEST’e katılmış ve yarışabilen 8 takımdan biri olmuştur. Sahip olduğu 2 motorlu 

tasarımı ile çok ilgi çeken aracımız, elektronikte ve mekanik aksamda çıkan küçük aksaklıklar 

nedeniyle istenilen performansı sağlayamamıştır. 

Şimdi ise geliştirdiğimiz tasarım ve tecrübelerimizle 2020 yılı yarışmalarında daha 

yüksek derecelere adımızı yazdırmak için yeniden takımımızı oluşturduk. Oluşturduğumuz 

takımımız ile tüm dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçte, teknolojinin imkanlarından maksimum 

düzeyde faydalanarak tekrardan çalışmalara başladık. Öncelikli hedefimiz, insanlara yeni bir 

bakış açısı kazandırmak ve farklı teknolojileri deneyerek bilgi birikimini farklı alanlarda da 

ilerletmek. Özellikle dışa bağımlılığı azaltmanın en önemli koşullarından biri olan yerli ve milli 

üretim için çabalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu bağlamda da takım misyonumuzun 

temellerini özgünlük oluşturmaktadır. 

İTÜ Newocean Takımı 3 alt ekipten oluşmaktadır: Mekanik, elektronik ve yazılım. Her 

ekip kendi içinde lider ve üyelere sahiptir. Mekanik ekibi, araç tasarımı ve montaj gibi 

görevlerden sorumludur. Elektronik ekibi, araç içindeki devre kartlarının çizimi ve lehimleme 

konularından sorumlu olup yazılım ekibi ise su altı aracının otonom görevler için kodlama 

üzerine çalışmaktadır. 

Alt ekipleri, farklı disiplinlerde eğitim gören 6 ayrı bölümden öğrenciler oluşmaktadır. 

Bunlar Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makinaları Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği’dir. Pandemi sürecinde görüşmelerimizi 

sadece çevrimiçi sağlarken haftalık toplantılar ile aramızdaki iletişim kopukluğunu en düşük 

seviyeye indirerek çalışmalarımızı sürdürdük. 

Pandemi sürecinden çıkmakta olduğumuz ve yeni normale alıştığımız bu süreçte, biz su 

altı araçları takımlarını en fazla zorlayacak konunun ise araçları yüzdürmek olduğunun 

farkındayız. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bu alanda bizlere sunduğu bir diğer avantaj ise 

Ayazağa Yerleşkesi’nde bulunan ve kullanımımıza açık İTÜ Gölet’in varlığıdır. Yarışma 

sürecine kadar aracımızı bu gölette birçok kez test etme imkânımız olacaktır. 

                                              
Takım Logosu 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri  

• Serdar Aytekin Köroğlu, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölüm 

Başkan Yardımcısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz 

Bilimleri Fakültesi (Danışman) 

 

• Muhammed Burak Uzuntaş, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ve Deniz 

Teknolojisi Mühendisliği, 3.sınıf (Takım Lideri) 

 

• Cem Furkan Koç, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 4.sınıf 

 

 

• Denizhan Dalgıç, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, 3.sınıf 

 

• Muhammet Talha Dadak, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği, 3.sınıf 

 

• Elif Nur Kavak, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 3.sınıf 

 

 

• Furkan Berhoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 3.sınıf 

 

• Hasan Fırat Alaman, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makinaları Mühendisliği, 3.sınıf 

 

 

• İhsan Soydemir, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 4.sınıf 

 

• Atacan Yavuz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2.sınıf 

 

 

• Muhammed Erkmen, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, 2.sınıf 
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 
                                                         

 
 

 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Mevcut karantina nedeniyle her ne kadar üretim faaliyetleri duraksamış olsa da, 

tasarım ve planlama kısımları normal şekilde ilerlemiştir. Üretim tarafında bir gelişme 

olmadığı için tasarım faaliyetleri genişletilmiş ve daha derinlemesine bir tasarım 

yapılmıştır. 

Planlama açısından aracın yarışmaya kadar yetişmesi konusunda bir sıkıntı 

görülmemektedir. Ancak planlarda olmayan gelişmeler yaşanması durumunda bu 

durum değişebilir.  

Aracın test aşamasında havuzların kapalı olmasından dolayı sıkıntı yaşanması 

planlanmaktadır. Bu nedenle aracın deneme faaliyetleri için alternatif yollar 

aranmaktadır. 

 

Takım Lideri

M.Burak Uzuntaş

Mekanik Ekip Lideri

Hasan Fırat Alaman

Mekanik Ekip Üyesi

Cem Furkan Koç

Mekanik Ekip Üyesi

Elif Nur Kavak

Mekanik Ekip Üyesi

Furkan Berhoğlu

Elektronik Ekip Lideri

Denizhan Dalgıç

Elektonik Ekip Üyesi

Muhammet Talha 
Dadak

Elektronik Ekip Üyesi

Muhammed Erkmen

Yazılım Ekip Lideri

İhsan Soydemir

Yazılım Ekip Üyesi

Atacan Yavuz

Şema 1 Takım Organizasyonu 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı 

 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Mekanik tasarım süreci, aracın manevra analizi ve robot kol mekanizması tasarımı olmak üzere 

iki bölümden oluşmaktadır. Bu süreçte en dikkat edilen unsurlardan biri de verimlilik esasları 

oldu. Araca en uygun itici seçimi yapılmıştır ve manevra analizi için uygun ortam sağlanmıştır. 
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                  4.2.1.1.ROV’un Manevra Analizi 

ROV, iki itici içeren bir konfigürasyona sahip olup, merkezinde bulunan salıncak sistemi ile 

birlikte manevralarını gerçekleştirmektedir. Bu konfigürasyon şekil 1 ve şekil 2’ de görülebilir. 

ROV’ da Bluerobotics T200 model iticiler kullanılmış olup bu iticiler düz itki modunda 5.25 

kgf, ters itki modunda 4.1 kgf itki üretebilmektedir.  

 

Salıncak Sistemi 

Salıncak sistemi, esasen, ROV’ un kütle merkezinin konumunun değiştirilmesine olanak 

veren bir mekanizmadır. Bu sistem iticiler ile birlikte, araca manevra kabiliyeti sağlayan en 

önemli sistemlerin başında gelir. Bu sistemde, aracın silindirik bir yapıda olan gövdesinin 

merkezinde, yarım daire şeklinde bir parça, uygun bir biçimde yataklanmış vaziyettedir. Bu 

parça, üzerinde entegre bir biçimde taşıdığı kurşun ağırlıklar ile birlikte, aracın kütlesinin büyük 

kısmını oluşturur. Bu, yarım dairesel şekildeki parça, geometrisi sebebiyle araca asimetrik bir 

kütle merkezi sağlar. Suyun içinde serbest konumdayken araç, daima bu dairesel parça aşağıda 

konumlanacak biçimde dengede durmaktadır. ROV’ un gövdesinin yönelimi değiştirilmek 

istendiğinde bu parçanın gövde içindeki konumunun yeniden düzenlenmesi yeterli olmaktadır. 

ROV’un değişen ağırlık merkezinin oluşturduğu moment ile ROV, tekrar salıncak sistemi  

 

Şekil 2: ROV’nin önden görünümü 
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aşağıda konumlanacak şekilde dengeye gelmektedir. Salıncak sisteminin istenilen konuma 

getirilmesi, konum kontrolü yapılabilen servo motorlar ile sağlanmaktadır. Bu mekanizma bu 

bölümün sonunda detaylarıyla incelenecektir. 

Hareket analizleri yapılırken ROV, rijit cisim kabul edilmiştir. Aracın iticilerinin baktığı 

yön x ekseni, düşey eksen z ekseni olarak atanmıştır. Bu seçimler sonucunda y ekseni aracın 

silindirik gövdesinin merkezine dik bir şekilde yönelmiştir.  

4.2.1.1.2. Doğrusal Hareketler  

Doğrusal hareket denklemleri yazılırken Newton’un ikinci yasası olarak bilinen  

             

∑𝐹 = 𝑚. 𝑎 

 eşitliğinden yararlanılmıştır. 

 

 

 

Şekil 3: Salıncak Mekanizması 
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Doğrusal Öteleme Hareketleri 

ROV, düzlemde öteleme hareketlerini iticileri vasıtasıyla yapmaktadır.  İticilerin ikisi de düz 

veya ters itki modunda çalıştırıldığı zaman ROV ileri ve geri manevra yapabilmektedir.  

Bununla birlikte iticilerden biri ters, biri düz itki modunda çalıştırıldığı zaman ROV, düzey 

eksen etrafında dönebilmektedir. Sağ ve sol manevrasını da bu yönlere dönüşünü sağladıktan 

sonra iticilerini çalıştırmak suretiyle gerçekleştirebilmektedir. 

Aracın yaklaşık kütlesi 6.5 kg’dır. Aracın harekete geçmesini sağlayacak iticiler için yukarıda 

verilen değerler kullanılırsa;  

∑𝐹 = 2 𝑥 5.25𝑥9.81 = 103.005 𝑁  

olarak başlangıç kuvvetimiz bulunur. Buradan ivme hesabı yapılırsa; 

𝐹𝑛𝑒𝑡 = 103.005 = 6.5 𝑥 𝑎 

Ve buradan başlangıç ivmesi,  

𝑎 = 15,85 𝑚 𝑠2⁄   olarak bulunur. 

Şekil 4: ROV’ nin üstten görünümü 
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ROV’ un su içerisindeki hareketi esnasında maddesel ortamın direncinden dolayı bir sürükleme 

oluşacaktır. Bu sürükleme kuvveti aracımızın hareket halindeki su kütlesini karşılayan yüzeyin 

geometrisine bağlı olacaktır.  

Bu yüzey, en/boy oranı 1.406 olan bir silindirdir. Bu göz önünde bulundurularak, suyun 

oluşturacağı direnç kuvveti, 

∑𝐹 = 1
2⁄  × 𝜌 × 𝐴 × 𝑉2 × 𝐶𝑑 

eşitliği ile bulunur. Burada; 

𝜌 =Suyun yoğunluğunu, 

A=Direnç kuvvetinin etkilediği alanını, 

V=Başlangıç hızını 

𝐶𝑑=Direnç katsayısını ifade etmektedir. Bu değerler aşağıdaki gibidir. 

𝜌 = 998,2
𝑘𝑔

𝑚3⁄ , 𝐴 = 0.45𝑥0.35 = 0.162𝑚2, 𝐶𝑑 = 1.154 

 𝐶𝑑 değeri, en/boy oranı 1 ve 2 olan dikdörtgenlere ait değerlerin interpolasyonuyla elde 

edilmiştir.1 

 Yukarıda verilen denklemde değerler yerine konulup V için çözülürse 

𝑉 = √
2𝑥105

998.2𝑥0.162𝑥1.154
≅ 1.0608𝑚

𝑠⁄  

olarak bulunur. 

4.2.1.1.3. Dönüş Hareketleri 

Rov’un dönüş hareketleri arasında yunuslama ve sapma manevrası bulunmaktadır. Bu 

manevralar incelenirken, toplam moment ilişkisinden ve açısal momentum ilişkisinden 

yararlanılmıştır. Bunlar aşağıdaki ifadelerdir: 

∑𝑀𝐺
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =

𝑑�⃗⃗� 𝐺
𝑑𝑡
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�⃗⃗� 𝐺 = [𝐼]. 𝜔 

 

Hesaplamalar sırasında kullanılacak olan eylemsizlik momenti Autodesk- Fusion 360 programı 

ile elde edilmiştir ve aşağıdaki gibidir: 

[𝐼] = [

𝐼𝑥𝑥 𝐼𝑥𝑦 𝐼𝑥𝑧

𝐼𝑦𝑥 𝐼𝑦𝑦 𝐼𝑦𝑧

𝐼𝑧𝑥 𝐼𝑧𝑦 𝐼𝑧𝑧

] = [
7.029 × 109 3.567 × 107 −2.5 × 107

3.567 × 107 6.549 × 109 8.524 × 107

−2.5 × 107 8.524 × 107 5.34 × 109

] 𝑔.𝑚𝑚2 

Sapma (Yaw) Manevrası  

Araç temel olarak 2 motora sahip olduğundan dönüş hareketini bu motorları farklı itki 

modlarında kullanarak sağlayacaktır. Örneğin sola dönmesi gerektiğinde sağ motora güç 

verilirken sol motor da güç azaltılacak ve gerekli durumlarda ters itki oluşturması manevrayı 

daha kısa sürede yapabilme kabiliyeti sağlayacaktır. Bu dönüşler ağırlık merkezine göre 

oluşacak moment sayesinde gerçekleşir. 

Dönüş hareketlerinde aracın kütle merkezine göre maksimum moment motorlardan birinin ileri 

itki ve diğerinin geri itki modunda çalışmasıyla oluşur. Burada itki değerleri farklı olduğundan 

momenti yaklaşık hesaplama adına itkilerin ortalaması alınıp kuvvet çifti haline getirilmişlerdir. 

Bu Kuvvet çiftinin arasındaki uzaklık 0.348 m’dir.  

İleri itki modunda T200 iticilerinin itkisi = 2.36× 9.81 N 

Geri itki modunda T200 iticilerinin itkisi = 1.85×9.81 N 

𝐹𝑜𝑟𝑡 = 20.65 𝑁 

∑𝑀 = 20.65 × 0.348 = 7.1862𝑁𝑚 

∝=
∑𝑀

𝐼𝑧𝑧
=

7.1862 𝑁𝑚

5.34 × 109 𝑔𝑚𝑚2
 

Buradan; 

∝= 1.3457 𝑟𝑎𝑑
𝑠2⁄  

 olarak bulunur. Burada atalet momenti olarak  𝐼𝑧𝑧 seçilme sebebi oluşacak dönme hareketinin 

düşey eksende gerçekleşmesidir. 
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4.2.1.1.4. Yunuslama Hareketi  

Araç üzerinde hareket kabiliyetini sağlayan 2 adet motor ve bir salıncak bulunduğu daha önce 

belirtilmişti. Burada aracın temel olarak su içerisinde derine inme ve derinlikten yükselme 

hareketleri incelenecektir. Bu manevra gerçekleştirilirken öncelikle salıncak sistemi aracın 

kütle merkezinin konumunu değiştirmek sureti ile aracın su içinde yuvarlanma hareketi 

yapmasını ve aracın gövdesine sabit olan motorlarının uygun yönelime gelmesini sağlayacaktır. 

Bunun akabinde iticilerin yardımı ile ilgili yönde hareket sağlanır. 

 

Burada dikkat edilmesi gereken husus aracın hareketi esnasında üzerine etkiyecek olan 

kaldırma kuvveti ve aracın ağırlığından kaynaklanan yer çekim kuvveti olacaktır. Esas olarak 

aracın suya göre bağıl yoğunluğu 1 olduğu için yer çekim kuvveti ve kaldırma kuvvetleri eşit 

olacaktır ve hareket denklemleri Bölüm 4.2.1.1.2 Doğrusal Öteleme Hareketleri‘nde anlatılan 

denklemler geçerli olacaktır. Yer çekiminden kaynaklı ağırlık 𝑊𝑎𝑟𝑎ç  ile, kaldırma kuvveti 

𝐹𝑘𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑚𝑎 ile gösterilirse;  

𝐹𝑘𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑚𝑎 = 𝑊𝑎𝑟𝑎ç     

olacaktır. 

 

Şekil 5: Salıncak Mekanizması 
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Buradan aracın giriş kısmında tanımlanan eksen takımına göre z ekseni üzerindeki hareket 

denklemleri için; 

                                                   ∑𝐹 = 𝑚. 𝑎 (Newton’un II. Yasası) 

Kullanılacaktır. 

Aracın kütlesi yaklaşık olarak 6,5 kg ve burada aracımız z eksenindeki hareket yeteneklerini 

kendisi dönerek kazandığı için kendisi üzerinden tanımlanmış eksen takımı da dönecektir. Bu 

neden suyun uygulayacağı direnç kuvvetinin etkidiği bölge değişmeyecektir. Bu nedenden 

ötürü 𝐶𝑑 ≅ 1.154  alınır ve Bölüm 4.2.1.1.2. denklemleri; 

∑𝐹 = 2 𝑥 5.25𝑥9.81 = 103.005 𝑁   

olarak başlangıç kuvvetimiz bulunur. Buradan ivme hesabı yapılırsa; 

𝐹𝑛𝑒𝑡 = 103.005 = 6.5𝑥𝑎 

ve buradan a değeri; 

𝑎 =  15,84 𝑚 𝑠2⁄   

olarak  bulunur. 

 Suyun oluşturacağı direnç kuvveti; 

∑𝐹 = 1
2⁄  × 𝜌 × 𝐴 × 𝑉2 × 𝐶𝑑 

eşitliği ile heaplanır. Burada; 

𝜌 =Suyun yoğunluğunu, 

A=Direnç kuvvetinin etkilediği alanını, 

V=Başlangıç hızını, 

𝐶𝑑=Direnç katsayısını ifade etmektedir. Bu değerler aşağıdaki gibidir. 

𝜌 = 998,2
𝑘𝑔

𝑚3⁄ , 𝐴 = 0.45𝑥0.35 = 0.162𝑚2, 𝐶𝑑 = 1.154 
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Yukarıda verilen denklemde değerler yerine konulup V için çözülürse; 

𝑉 = √
2𝑥105

998.2𝑥0.162𝑥1.154
≅ 1.0608𝑚

𝑠⁄  

olarak bulunur. 

4.2.1.1.3. SALINCAK HAREKETİ  

Hareketin daha kolay algılanabilmesi için salıncağın çalışma prensibini özetlemek gerekirse, 

ROV, silindir şeklindeki gövdesi ile eş merkezli olarak yerleştirilmiş, yarıçapı 185 mm olan 

yarım daire biçimde, yaklaşık kütlesi 3 kg olan araç iç parçasıdır.  

Hareketini, üzerine entegre edilen servo motor ve bu motorun oluşturduğu torku salıncağa ileten 

kayış-kasnak sistemi sağlar. Burada servo motora devamlı güç verilmesi durumunda salıncak 

fiziksel sarkaç yapısında davranacaktır. Bu nedenle fiziksel sarkaca ait sönümlü basit harmonik 

hareket denklemleri ile hesaplamalar yapılacaktır. Burada salıncağın merkezine göre 

eylemsizlik momenti  

𝐼𝑚 = 1.2856 × 10−4 𝑚4 

 

Şekil 6: İç yerleşim 
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    Başlangıç t=0 anından ∆𝑡 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 sonra salıncağın kütle merkezi, salıncak merkezine göre 𝜃 

açısı kadar yer değiştirmiş olur. Burada 𝐹𝑡, ağırlığın salıncağa teğet kuvvet bileşenini 

gösterecek olursa; 

𝐹𝑡 = 𝑚 × 𝑔 × 𝑠𝑖𝑛𝜃 

olacaktır. 

Salıncak merkezine göre moment alınır ve kütle merkezinin buraya uzaklığına ‘d’ denilirse; 

𝐹𝑡 × 𝑑 = 𝐼𝑚 ×∝ 

olur. Buradan; 

𝑑 =
4𝑅

3𝜋
 =  0.0785 m 

 olarak bulunur. Newton hareket denklemleri ilişkisine göre  ∝= 𝜃′′ yerine yazılırsa; 

𝜃′′ +
𝑚𝑔𝑑

𝐼𝑚
× 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0 

olur.  (𝑠𝑖𝑛𝜃 ≅ 𝜃 𝑘𝑎𝑏𝑢𝑙𝑢 𝑦𝑎𝑝𝚤𝑙𝑚𝚤ş𝑡𝚤𝑟)  

𝑚𝑔𝑑

𝐼𝑚
= 𝜔2 

𝑇 = 2𝜋/𝜔 

Verilen eşitliklerden T çekilirse ; 

𝑇 = 2𝜋√
𝐼𝑚

𝑚𝑔𝑑
 

ve burada sayısal değerler yerine konulursa ; 

T=0.0547 s 

 olarak bulunur. 
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4.2.1.2. Robot Kol Mekanizması 

Robot kol, aracımızın tasarımına uygun 

olarak en az yer kaplayacak şekilde 

tasarlanmaya çalışılmıştır. Tahrikini servo 

motorsan almaktadır. 20 N olarak 

hedeflediğimiz sıkma kuvvetini sağlamak 

için gerekli servo momentinin hesaplanması 

amacıyla, model basitleştirilmiş ve analiz 

programları yardımıyla gerekli moment 5 

kg*cm olarak hesaplanmıştır. Analiz yapılırken 

robot kolun tam açık konumdan tam kapalı 

konuma kadar 90 derecelik bir açıyı 10 saniye süre içinde taraması istenmiş, bu hareket için 

gerekli moment hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Robot Kol Alttan Görünüş 

Grafik 1: Moment Hesabı 
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4.2.2. Malzemeler 

Aracın üretiminde kullanılan malzemelerin 

hepsi su altında kullanıma uygun 

malzemelerdir. Dış kasada şeffaf olan büyük 

silindir, yandaki tabloda1 özellikleri görülmekte 

olan polimetilmetakrilat (ticari adıyla 

pleksiglas) adlı malzemeden imal edilmiştir. Bu 

silindiri yanlardan kapatan kapakların yine iç 

kısımları pleksiglastan imal edilmiş olup, yan 

kapakların dış yüzeylerindeki hidrodinamik 

olarak avantaj sağlaması amacıyla tasarlanmış yumuşak şekilli kısımlar ise üç boyutlu yazıcıyla 

ABS malzeme kullanılarak üretilmiştir. İç salıncak yapımında, salıncağın üzerine bağlı olduğu 

mil paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Salıncağın kendisinde ve üzerindeki elektronik 

akşamların sabitlenmesinde pleksiglas ve ABS kullanılmıştır. Sızdırmazlık için ise oring 

kullanılmıştır. Bunların malzemesi ise nitril kauçuktur (NBR). Dış kapağın montajında ve 

motorların montajında paslanmaz cıvatalar kullanılmıştır. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracın üretiminde yüksek yoğunlukla lazer kesim kullanılmıştır. Pleksiglas parçaların 

kesiminde lazer kesim kullanılmıştır. Bir diğer üretim yöntemi ise üç boyutlu baskıdır. Silindire 

ve kapağa oring yuvası açılırken tornalama işlemi kullanılmıştır.  

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracın yaklaşık ağırlığı 6.5 kg’dır. Yoğunluğu yaklaşık 1g/cm3 olup, test havuzunda suda 

askıda kalmaktadır. 45 cm çapa ve 35 cm genişliğe sahiptir. 

          

 

Tablo 1: Pleksiglas Mekanik Özellikler 

Şekil 8: Silindire Oring Yuvası Açılırken Şekil 7: Salıncak Parçaları Lazerle 
Kesilirken 
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 4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

       4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci    

 Elektronik tasarımımızı yaparken hedefimiz kendi ürünümüz olmasını sağlamaktı. Bu sayede 

yaygın olarak kullanılan hazır kartlar veya modüller yerine bu bileşenleri içeren tek bir 

elektronik devre kartı tasarlanmış olacaktı. Bu durumda elektronik bileşenlerin ihtiyaç duyduğu 

özel akım ve gerilim değerlerinin yanı sıra ortama vereceği ısıyı dağıtmanın yollarını da 

incelememiz gerekti. Bunun için önceden belirlemiş olduğumz bileşenler ile ilgili verileri 

topladık ve teorik çalışmalara başladık. 

 

 

İlk aşamada henüz belirleyemediğimiz bileşenler olsa da bağlantıları görsel olarak özetlemesi 

için ön tasarım raporumuzda da verdiğimiz yukarıdaki blok şemasını hazırladık. 

Çalışmalarımıza devam ettikçe kullanılacak sensörleri, mikrodenetleyiciyi, servoları ve tek 

kartlı bilgisayarı belirledik. Sonrasında bu bileşenlere güç sağlayacak olan regülatörleri de 

seçtik. Elektronik devre kartı çizimine başlamadan önce güncellenmiş bir blok şeması daha 

hazırladık. 

 

Diyagram 2: Ön Tasarım Raporu’na göre elektronik devre şemamız 



 

19 
 

 

 

Yapacağımız bilgisayar çizimlerinde bu blok şemasını temel aldık. Çizimlerimizde bilgisayar 

destekli tasarım (Computer aided design – CAD) programı olarak Altium Designer kullandık. 

Bunun sebebi endüstride çok yaygın olarak kullanılmasıdır. Aynı zamanda kullanacağımız 

bileşenlerin 3D modellerini program içerisinden elde edebilmemiz de çizim sürecimizi 

hızlandırmamızı sağladı. 

Kontrol istasyonunda 12V’a çevirip aracımıza ulaştıracağımız güç, regülatörlere ulaşarak kart 

üstündeki bileşenlerin ihtiyaç duyduğu gerilim değelerine indirilecek. Kontrol istasyonundan 

gelen veri de bu güç hattı üzerinden taşınıyor olacak. Bu bağlantıların şematiği aşağıdaki 

gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyagram 3: Güncel elektronik devre şemamız 
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Regülatörlere ulaşmadan önce cam sigorta bağlayarak kısa devre gibi istenmeyen durumlara 

karşı hassas bileşenlerimizi korumaya aldık. Cam sigortaları kolay değiştirilebilmesinden 

dolayı, fazla yer kaplamalarına rağmen, tercih ettik. Farklı regülatörlere farklı sigortalar 

bağlayarak bir olumsuzluk yaşanması durumunda aracın tamamen kontrolünün 

kaybedilmesinin önüne geçmeye çalıştık. Düşük akım çekecek olan bileşenlere gidecek güçten 

sorumlu regülatörleri lineer regülatörlerden LM1117 ve LMS8117 seçtik. Lineer regülatörler 

verimlilikleri düşük olsa da daha az harici bileşen gerektirdiğinden daha az yer kaplamaktadır. 

Devre kartımızın kaplayabileceği maksimum alana birçok işlevi sığdırmamız gerektiğinden 

kapladıkları yer tasarımımız açısından önemliydi. LM1117 800mA ve LMS8117 1A 

sağlayabiliyorken her ikisi de Texas Instruments ürünüdür. 

 Bunların yanında daha yüksek akım çekecek olan servolar ve Jetson Nano için verimlilikleri 

daha yüksek olan anahtarlamalı regülatörler seçtik. Daha fazla akım akmasının bir sonucu 

olarak zaten fazlasıyla açığa çıkacak ısı miktarını, verimimizi yüksek tutarak azaltmayı 

hedefledik. Sonuçta, çıkış gerilimleri geribesleme dirençleri sayesinde ayarlanabilen TPS54428 

ve TPS568230 regülatörlerini kullandık. Sırasıyla 4A ve 8A sağlayabilen bu regülatörlere, 

şematiklerden de görüldüğü gibi, birçok harici bileşen bağladık. Bu bileşenler çıkış akımındaki 

ripple miktarını azaltmaya ve gerilimin daha doğru sağlanmasına yaramaktadır. Regülatörleri 

açma ve kapama işlemlerini yapmayacağımız için bu hatlarını kendilerine gelen gerilim girişine 

bağlayarak her zaman açık kalmalarını sağladık. 

Girişteki ve çıkıştaki kapasite, direnç ve indüktans değelerini belirlerken regülatörlerin veri 

sayfalarındaki (datasheet) bağıntıları kullandık. Aynı zamanda bileşenlerin seçiminde burada 

önerilen özellikleri göz önünde bulundurduk. Regülatörlerin bağlandığı servo gibi elemanların 

çekebileceği en fazla akımdan %20 daha fazlasını sağlayabileceğinden emin olduk. Devre 

kartındaki yol uzunluğuna göre oluşabilecek gerilim düşümünü de hesaba kattık.                             

Diyagram 4: Regülatör ve güç hatları devre şematiği 1 



 

21 
 

 

 

Jetson Nano normalde 5V ile çalışsa da, giriş gerilimi aralığı 4.75 ve 5.25 olduğundan ve 

üzerinde hassas bileşenler içerdiğinden gerilim düşümünü hesaba katarak regülatörü 5.09V 

verecek şekilde ayarladık. 

IPC-2221 Standartları Kısım 6.2’ye göre devre kartındaki yol genişliğinin belirlenmesindeki 

formül aşağıdaki gibidir. 

I = 0.048 x dT0.44 x A0.725 

Burada dT ortam sıcaklığı ve bu yolun sebep olması istenen sıcaklık arasındaki farkı, A ise 

yolun kesit alanıdır. Geçecek akım I ile gösterilmiştir. 

Jetson Nano modülü normal çalışmasında en fazla 2A çektiği verilse de bu toplama bazı özel 

işlevlerin dahil olmadığı veri sayfasında belirtilmiştir. Bununla beraber, geliştirici kartının da 

2A çektiği ve USB’den bağlanacak diğer çevre birimlerinin de akım çekeceği hesaplanmıştır. 

 Buna göre ihtiyaç duyulan yol genişliği 70um bakır kalınlığı olan bir devre kartı için 

1.74mm olur. Ortam sıcaklığı 25 ve sıcaklık artışı 40 olarak belirlenmiştir. Bu durumda 

100mm’lik bir yol 0.2V düşüme sebep olduğundan regülatörün 5.09V çıkış sağlaması uygun 

görülmüştür.  

 

Diyagram 5: Regülatör ve güç hatları devre şematiği 2 
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Bunun için ise aşağıdaki formül kullanılmıştır. 

 

 Bizim çizdiğimiz şematiklerde, R1 yerine R28, R2 yerine R31 kullanılmıştır. Çıkış 

gerilimi olarak 5.09 hedeflenirse R28 ve R31 sırasıyla 220K ohm ve 29.4K ohm seçilmiştir. 

Aynı oranı sağlayan daha düşük direnç değerleri olsa da dirençlerin yüksek seçilmesi çıkış 

gürültüsünden daha az etkilenmelerini sağlayacaktır. 

 

 

 

 Sensörlerimizin şematiği yukarıda verilmiştir. İvmeölçer ve jiroskop özelliklerini içinde 

barındırdan Bosch BNO055 aynı zamanda kendi kendini kalibre edebilme özelliğinden doalyı 

tercih edilmiştir. Genellikle bu işlem özel filtreler ve fiziksel modeller oluşturularak farklı 

konumlardaki farklı sensörlerden alınan verilerin birleştirilmesiyle yapılırken her şey dahil bir 

çözüm sunması sebebiyle bu sensörü seçtik. 3.3V ile çalışan bu sensör 32.768kHz’lik kristale 

ihtiyaç duymaktadır. Mikrodenetleyicimizle I2C üzerinden haberleşecektir. 

 Sıcaklık ve nem sensörümüz olan Sensirion SHTC3 hem çok az yer kaplaması hem de harici 

bileşenlere ihtiyaç duymaması sebebiyle seçilmiştir. Bu sensör de 3.3V ile çalışmakta ve 

mikrodenetleyici ile I2C üzerinden haberleşecektir. 

 Basınç sensörümüz olan MS5837, aracımızın dışında, su içinde bulunacağından devre 

kartımıza bağlantısı için dişi konnektör kullandık. Bu sensörün de veri hattı devre kartımızdaki 

I2C hattına bağlı olacaktır. 

 

Diyagram 6: Sensör devre şematiği  
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 I2C kullanılmasının avantajı tek hat üzerinden farklı sensörlerle haberleşilebilmesidir. Her 

sensörün kendine has adresleri vardır ve veri okunması ve yazılması sırasında bu adreslerle 

işlem yapıldığından aynı hatta olan belirli bir bileşenle veri alışverişi yapılırken diğer bileşenler 

bu iletişime karışamaz ve bu alışverişten etkilenmemiş olur. 

 Kontrol istasyonundan gelen bilgiyi güç kablosu üzerinden taşıyacağımız için aracımızın 

içinde güç hattındaki veriyi ayrıştırabilecek modül olarak LX200V20 kullanıyoruz. Bu modül 

ve ihtiyaç duyduğu bileşenlerin şeması aşağıdaki gibidir. 

 

 

 Bu bağlantılar arasından bazıları, LX_PETX ve LX_PERX olarak adlandırdıklarımız, farksal 

çift (differential pair) halinde olduğu için şematikte özellikle işaretlenmiştir. Farksal çiftler asıl 

işaretin elde edilmesinde hatlardaki gerilim değerinin farkını alarak ikisinin de maruz kaldığı 

dış etkileri sıfırlamayı amaçlamaktadır. 

 Aracımızın motor kontrolünden ve sensör iletişiminden sorumlu elemanı olan STM32F103RB 

ve çevresindeki bileşenlerin şematiği aşağıda verilmiştir. Mikrodenetleyicinin LQFP64 paketini 

kullanıyoruz ve harici olarak 8MHz değerinde kristal osilatör bağladık. Mikrodenetleyiciye 

giden güç yollarında kullanılan bileşenlerin seçiminde ürünün veri sayfasındaki yönergeleri 

takip ettik. Aynı zamanda referans tasarımda kullanılmış olan ürünleri kullanmayı amaçladık. 

 SWD (Serial Wire Debug) olarak verilen blok, mikrodenetleyiciyi programlayacağımız ve hata 

ayıklamasını gerçekleştireceğimiz hattı göstermektedir. Buraya bağlayacağımız ST-Link 

sayesinde bilgisayar ile bağlantı sağlayarak program yüklemelerini yapacağız. Blokta bulunan 

SWCLK ST-Link ile mikrodenetleyicinin eşzamanlı çalışmasını sağlamaktadır.  

 

 

Diyagram 7: LX200V20 devre şematiği 
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 Bu şematiklerin hazırlanmasının ardından kullandığımız tüm bileşenlerin veri sayfaları 

özellikle incelenmiş ve internetten çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların amacı, 

elektronik devre kartındaki yerleşimi en doğru ve en düzgün şekilde yapabilmektir. Bunun için 

hem her parçanın kendi ihtiyaçlarını sağlamak hem de parçaların birbiriyle uyumlu çalışmasını 

sağlamak gereklidir. 

 Üreticilerin veri sayfaları çok önemli kaynaklardır çünkü ürünlerini onlardan daha iyi bilen 

yoktur. Verdikleri yönergeler etraflıca düşünülmüştür ve kararlılık için tasarlanmıştır. Diğer 

yandan, farklı parçaların biribiyle uyumlu çalışması konusu çok geniş çaplı olduğundan bu veri 

sayfalarında bu konuda bir bilgi bulunmamaktadır. 

 Bu yüzden bu bilgiler mühendislerin tecrübelerini birbirine aktarmasıyla elde edilmektedir. 

Bunun için de mesaj panolarında hem insanların sordukları sorular ve verilen cevaplar 

incelenmiş hem de gerektiğinde kendi sorularımız belirli platformlarda sorulmuştur. Aynı 

zamanda üniversitemizin konu hakkında bilgili ve tecrübeli hocalarına danışılmıştır. 

 Bütün bu araştırma süreci sonucunda, devre kartımızın çizimi tamamlanmıştır. Çizimin 3D 

görüntüsü aşağıda verilmektedir. 

 

 

 

Diyagram 8: Mikrodenetleyici devre şematiği 
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 Devre kartımız çizilirken, üreticimizin üretim kabiliyetlerine göre Altium Designer içinden 

kurallar oluşturduk. Bu sayede farkında olmadan üretilemeyecek özelliklere sahip bir devre 

çizmenin önüne geçtik. 

 Yüksek amperlerde çalıştığımızdan ve bu akımın sebep olacağı ısıyı devredeki diğer hassas 

bileşenlere etkisini azaltmamız gerektiğinden güç girişini olduğu taraftaki bakır alanların 

üstünü lehim maskesiyle kapatmama kararı aldık. Bunun yerine termal direnci artıracak olan 

0.4mm çapında delikler ekledik. Termal delik uygulamasında delik çaplarının minimum 

tutulması daha iyi termal performans sağlayacaktır. Buna ek olarak kartımızı, yaygın 

uygulamalardan farklı olarak, 70µm bakır kalınlığıyla ürettireceğiz. Bu bölgelere lehim de 

uygulayarak iletken miktarını artırıp ısının dağılabileceği alanı artıracağız. 

 Anahtarlamalı regülatör devrelerini parazitik etki yapacağından sensörler ve mikrodenetleyici 

gibi hassas bileşenlerden uzak tutmaya çalıştık. Elektronik hız kontrolcülerinin asıl ısı yayan 

taraflarını devre kartına çevirdik ve karttaki bu kısımları yine termal deliklerle destekledik. 

Kontrolcülere güç verilen alanlara da aynı işlemi uyguladık. 

 Yüksek akım taşıyacak regülatörlerin harici bileşenlerini 0603 paketten seçerek 0402’ye göre 

daha iyi ısı performansı hedefledik. Bunun dışındaki parçaların harici bileşenleri 0402 

kılıftandır. Daha küçük kılıfları tercih etmememizin sebebi devre kartındaki bileşenleri 

kendimiz lehimleyecek olmamızdır. 0402’den daha küçüklerinin gözle görülmesi ve cımbız 

gibi ekipmanlarla tutulması zor olmaktadır.                                                                                                        

 

Üst 

Regülatörler 

Sensörler 

Sigortalar 

   Güç Girişi 

Elektronik Hız 

Kontrolcüleri 

Regülatör 

STM32F103RB

 

 Regülatörler 

     LX200V20 
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Kartımızın alt tarafı solda görülmektedir. Bu 

tarafına fazla bileşen konmamıştır. Bunun sebebi 

Jetson Nano’nun kartın altına konacak 

olmasıdır. Bu yüzden güç girişi kısmındaki 

uygulamamız dışında bir tek ethernet bağlantısı 

sağlayacak port bulunmaktadır. Porta 

bağlanacak kablo Jetson Nano’ya ulaşacaktır. 

Portun konumlandırılmasında ve yollarının 

çizilmesinde manyetik etkiler göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Tüm yol kalınlıkları, sebep olacağı gerilim 

düşümü, üstünden geçecek maksimum akım ve 

kabul edilebilir sıcaklık artışı miktarına göre 

IPC-2221 Standartlarına göre belirlenmiştir. 

Maksimum akım hesaplanırken %20’lik fazlalık 

payı bırakılmıştır. 

Devre kartımız, 70µm bakır kalınlığında, FR-4 

hammadesiyle, yeşil lehim maskesi ile çift yüzlü 

(iki katmanlı) ve delik doldurmalı şekilde 

Türkiye’deki tesislerde üretilecektir. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 Su altı aracının otonom kontrolü, PID yazılımı, görevlere 

yönelik komponentlerin kontrolleri bu kısımda 

detaylandırılacaktır. Aracın kontrol algoritmalarında Robot 

Operating System (ROS) yazılım iskeleti kullanılmıştır. Temel 

anlamda ROS, su altı aracı ile programcı arasında iletişimi 

sağlar ve bir standart oluşturur. ROS düğümleri yayın 

yapma/abone olma mantığı ile çalışır.  

Matematiksel modellemesi yapılmış aracımızın kontrol işlemleri için yapılacak ön testler için 

Gazebo simülasyonu kullanılmıştır. Thruster dinamikleri su altı araçlarının kontrolünde çok 

kritiktir. Thruster konfigürasyonu kullanacağımız uuvsimulator[ref] ile tamamlanmıştır. 

Kontrolör çıkışını oluşturacak matris aşağıdaki gibidir - f = güç, t=tork: 

  

 Gazebo simülasyonu üzerinden aracın robot modeli de oluşturulmuştur. Bu modelin 

oluşturulması açık kaynaklı olan fusion2urdf projesinden yararlanılmıştır [ref] 

[https://github.com/syuntoku14/fusion2urdf].  

 Araç hareketinde PID tipi kontrolör kullanılmıştır. Yapılan testler sırasında birçok algoritma 

aynı test senaryolarında paralel olarak test edilmiştir. Aracın kontrolü için kritik P, I, D 

katsayıları optimize edilmiştir. Tüm görevlerin başarı ile icra edilebilmesi amacıyla aracın 

kontrolü için birden fazla modu bulunur. Bu modlar, araç hareketlerinde hassasiyeti ayarlama 

imkânı sunar ve bunu katsayıların yardımı ile yapar. Araç kontrolü için bazı denenmiş ve 

denenmesi planlanan algoritmalar aşağıdaki gibidir:  

● Model-based feedback linearization controller [ref] (Fossen, 2011) 

● Nonlinear PID controller [ref] (Fossen, 2011) 

● Non-model-based sliding mode  controller [ref] (García-Valdovinos el al., 2014 

and Salgado-Jiménez et al., 2011) 

● Singularity-free tracking controller [ref] (Fjellstad and Fossen, 1994) 

 ROS tabanlı uuvsimulator tarafından sağlanan uuv_control_interfaces modülü PID tabanlıdır. 

Aracın otonom kontrolü waypoint atamaları ile yapılmaktadır. Aracın istenilen konuma 

gitmesinden sorumlu olan navigasyon paketi sürekli olarak waypoint’e doğru planlama yapar. 

Her adımda navigasyon tekrar planlama yapar. Bu planlama, uuv_control_utils paketi ile 

yapılacaktır, yerel planlayıcı aldığı waypointlere lineer interpolasyon uygular. Oluşan yol 

(path) araç tarafından takip edilir. Bu sırada, kameradan alınan görsel odometri, IMU, bar30 

sensoru ile yükseklik konumu her an kontrolcüye input olarak verilir. Gyro ile açı konumu 

sürekli güncellenir. Bu sensörler sürekli girdi olarak yenilenmektedir. Final tasarım ilgili akış 

diyagramı şekildeki gibidir: 

 

 

 

 

 

https://github.com/syuntoku14/fusion2urdf
https://www.wiley.com/en-us/Handbook+of+Marine+Craft+Hydrodynamics+and+Motion+Control-p-9781119991496
https://www.wiley.com/en-us/Handbook+of+Marine+Craft+Hydrodynamics+and+Motion+Control-p-9781119991496
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.5772/56810
http://cdn.intechopen.com/pdfs/15221.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/411068
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 Mikrodenetleyicimizin kodlanmasında STM32duino kütüphanesinden yararlanıyoruz. 

Böylece STM32F103RB denetleyicimizin tüm özelliklerinden Arduino yazılımı kolaylığıyla 

ve Arduino kütüphaneleriyle yararlanabiliyoruz.  

 Jetson Nano ile haberleşmede kesmeler kullanıyoruz. Bu sayede UART üzerinden sinyal gelip 

gelmediğini sürekli kontrol etmek yerine, bu hatta sinyal geldiğinde o anki işlemini durdurup, 

bu sinyali işleyip, durdurulan işleme devam edilebilmektedir.  

 Servoların, motorların ve sensörlerin bağlı oldukları pinler tanımlanıyor. Motor kontrolcü 

devrelerine başlama işareti olarak 1500 mikrosaniyelik PWM işareti gönderiliyor. Sensörlere 

de I2C üzerinden başlama işareti gönderiliyor.  

 İvmeölçer ve jiroskopa bağlı harici kristalin kullanılacağı bilgisi sensöre iletiliyor. Basınç 

sensörüne de aracın bulunduğu suyun yaklaşık yoğunluğu gönderiliyor. Sonrasında sensörlerin 

kayıtları (register) I2C adresleri üzerinden test edilerek ölçümlerin hazır olup olmadığı kontrol 

ediliyor. Hazır olan ölçün tespit edildiğinde kayıtlardan okunup, anlamlılaştırılıp, ilgili 

değişkenlere yazılıyor. Sensörlerden veri alındıktan sonra Jetson Nano’ya gönderilerek kontrol 

istasyonunda pilot arayüzüne yansıtılması sağlanıyor. 

 Araçta yazılım dili olarak C/C++ ve Python kullanılmıştır. Aracın düşük seviye işlemleri stm32 

mikrodenetleyici tarafından gerçekleştirilir. Bunlar arasında motorların hareketi, bilgilerinin 

okunması sayılabilir. Aracın uzaktan kontrolünü Raspberry Pi yönetir. Robotun yüksek seviye 

işlemleri ise Raspberry Pi ile UART arabirimi üzerinden gerçekleşir. Araçta otonom kontrol 

algoritma süreçleri ROS paketleri ile oluşturulmuştur. Araçta bulunan IMU, bar30, yüksek 

çözünürlüklü kamera gibi girdiler aracın karar mekanizmasını desteklemektedir.   

 Stm32 mikrodenetleyici ile Raspberry arasındaki iletişimi rosserial 

paketi sağlayacaktır. Aracımızda bulunan kameralardan görüntüyü 

yakalamak için ROS paketi olarak usb_cam paketi kullanılmıştır. Kamera 

görüntüsünün yer istasyonuna aktarımında gscam paketi tercih edilmiştir. 

Araç üzerinde görüntünün işlenip anlamlandırılması için 2 farklı yöntem 

planlanmıştır. Geleneksel görüntü işleme yöntemleri kullanılacak 

görevlerde cvbridge paketi ile görüntünün OpenCV ile işlenecek hale 

getirilmiştir.  

Geleneksel görüntü işleme algoritması adımları aşağıdaki gibidir: 

1. Görüntüyü girdi olarak oku 

2. Girdiyi tek kanallı hale getir 

3. Kareyi medyan filtresinden geçir 

4. Kenarları tespit et 

5. HoughCircle fonksiyonunu çağır 

6. Bulunan çemberleri bir diziye at 

7. Dizinin elemanları için tracker ve filtreleme algoritmalarını çalıştır 

8. Adım 1’e geri dön 

 Bu adımların sonucunda bulunan çemberlerin doğruluk oranları hesaplanmıştır, gerekli 

iyileştirmeler yapılmaya devam etmektedir. Aracımız için daha gürbüz görüntü işleme 

algoritmaları oluşturabilmek amacıyla bazı görevlerde derin öğrenme tabanlı yöntemler de test 

edilmiştir. Bilindiği üzere su altında ışık, gölge, havuz yüzeyi, seramik desenler, renk 

kalibrasyonu gibi etmenler geleneksel yöntemlerin başarısını azaltmaktadır.                                       
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 Aracımızda YOLOv3 ile geliştirilen derin öğrenme algoritmaları darknet_ros paketi ile test 

edilmiştir. Yarışma şartnamesinde yer alan çember şeklindeki engelin tespiti için örnek 

görüntüler elde edilmiş, bu görsellerle bir model eğitimi planlanmıştır.  

4.4. Dış Arayüzler 

 Araç arayüzü pyqt5 kütüphanesi kullanılarak Python 3 ile yazılmıştır. Aracın dış 

arayüzü üzerinde joystick kontrolü için pygame kütüphanesi kullanılmaktadır. Yer 

istasyonunda kamera görüntülerinin aktarımı için Threadler oluşturulmuştur. 

Aracın farklı görevler için farklı modlara geçişi için arayüz üzerinde ilgili görevler 

için butonlar yer almaktadır. Otonom moda geçiş için A ve B butonları 

bulunacaktır. A ile Engel Geçiş Görevi B ile Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının 

Konumlanması görevi icra edilecektir. Qt Designer ile tasarladığımız arayüz sayesinde pilot ve 

yardımcı pilot otonom ve manuel görevler arasında kolayca geçiş yapabilecektir. 

Arayüzümüzün unit testleri yazılmıştır. Bu testler sonucunda farklı modlar ve görevler için hızlı 

bir arayüz oluşturulmuştur. Kamera aktarımı, joystick aktarımı ve arayüzdeki tüm bileşenlerin 

logları kayıt altında tutulmaktadır.      

 

 

 

 

 

 

 

 Raspberry Pi tarafından yer istasyonuna Ethernet üzerinden kamera görüntüsü iletilir. Yer 

istasyonuna gönderilen bu görüntü gstreamer üzerinden yakalanır. Hedeflenen ve daha önce 

test edilen çözünürlük 720p & ~30FPS’tir, gecikmeler kabul edilebilir düzeydedir. ROS 

master’a kayıtlı tüm düğümler izlenir. Arayüz üzerinde tüm bu logların tutulduğu bir sekme 

bulunur. Bu sekme sayesinde aracın her türlü birimi ROS ile paralel bir şekilde izlenir, olası 

hatalar bu arayüz aracılığı ile görüntülenir.   

 

 

 

Şekil 9: Arayüz  
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5. GÜVENLİK 

 Yer istasyonu üzerinde acil durdurma butonu bulunacak, bu sayede olası bir tehlike durumunda 

güç akışı durdurulacaktır. Yer istasyonu ve araç arasında olan kabloya fazla akımdan 

oluşabilecek problemlerin önüne geçmek için sigorta konumlandırılacaktır. Elektrik motorları 

korozyona karşı izole edilecektir. Sivri uçlar eğe ve zımpara yardımı ile yuvarlatılacak, tasarım 

aşamasında ise sivri uçlardan kaçınılacaktır. Kabloların gergin olmaması için uzunluklar paylı 

şekilde bırakılacaktır. Kablo uçları araca ve yer istasyonuna bağlanarak çekilme durumlarında 

olası hasarlardan kaçınılacaktır.  

 Araç üzerinde gevşek parça ve kablo bırakılmayacak, kablo uzunlukları ve tasarımlar bunu 

engelleyecek şekilde yapılacaktır. Yer istasyonu ve araca giden elektrik ayrı hatlar üzerinden 

verilecektir. Üretim aşamasında gözlük ve eldiven kullanımı olası kesilme ve yaralanmalara 

karşı ekip üyelerini koruyacaktır. Kimyasal madde kullanımlarında gözlük ve eldiven 

kullanılarak ten ile teması engellenecektir. Olası kazalara karşı atölyede ilk yardım kiti 

bulundurulmaktadır.  

 Bu bilgiler ekip üyeleriyle düzenli olarak paylaşılmakta, çalışma ortamında yer alan kurallar 

ve etiketler ile güvenli iş ortamı sağlanmaya çalışılmaktadır. 

6. TEST 

 Hazırlanılan süreç boyunca planlanan durumların olağanüstü hallere döndüğü bir ortamda, 

normal şartlarda İTÜ Olimpik Yüzme Havuzu’nda her hafta test yapabiliyorken pandemi 

sürecinde kullanım dışı kalmıştır. Bundan dolayı diğer iki seçenek olan ve yine İTÜ Ayazağa 

Yerleşkesi’nde bulunan İTÜ Gölet ve Ata Nutku Model Deney Laboratuvarı kullanımı 

belirlenmiştir. Bu iki alanı kullanmak için normalleşme sürecinde çalışmalarımız sürmektedir.  

 Küçük çaplı sızdırmazlık testleri için ise 20 litrelik kaplar kullanılmaktadır ve bu kaplar ile 

testeler devam edecektir. 

 Elektronik ekibi ise testleri ekip lideri ve üye yardımlarıyla evdeki imkanlarıyla devam ettiler 

ve bundan sonraki süreçte de sosyal mesafeye uygun şartlarda çalışmaları sürdüreceklerdir. 

Osiloskop ve lehim gibi biraz daha her evde kullanılamayan aletler için ise pandemi sürecinde 

ertelemeye maruz kalınmıştır. 

 Yazılım ekibi ise algoritmalar için simülasyon ile denemelerine devam etmekte olup diğer 

testleri de uygun şekilde devam etmektedir. 

        

    Şekil 10: Geçmiş dönem testlerimiz             Şekil 11: Groundstation ile araç kamerası izlenmesi 
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7. TECRÜBE 

 Pandemi sürecinde yaşananlar takım olarak bizleri olumsuz etkilese de bu süreç bizlere farklı 

tecrübeler kazandırdı. En önemlisi de takım ruhunu koruyabilmek oldu. 

 Geçmiş dönem tecrübelerimizi kullandığımız ve yeni malzeme yapıları, elektronik aksamlar 

ve algoritmalar üzerine yoğunlaşma fırsatı bulduk. Süreci en iyi şekilde değerlendirmek için 

yaptığımız toplantılar ve görev dağılımları bize yeni vizyon kattı. 

 Edinilen tecrübeler her ne kadar değerli olsa da yapılan yeni planlamalar yeni tecrübelerin 

öncüsü olsun istedik. Eksik olduğumuz veya üzerine ekleyebileceğimiz alanları belirleyip onlar 

üzerine gitmek için çaba gösterdik. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Newocean Takımı olarak TEKNOFEST 2020 için hazırlıklarımıza araştırmalarımızla aralık 

ayında başladık. Ön tasarım sürecimizi tamamlarken yerlilik için yapılabilecek hedeflerimizi 

belirledik ve bu bağlamda bileşenlerin teorik tasarım ve çalışma planlarını hazırladık. 

Kendimize belirlediğimiz hedef tarihlere göre bir takvim oluşturduk. Çalışmalarımızı da 

takvime göre şekillendirdik. Ekiplerin verimli bir çalışma ortaya koyması adına ekipler arası 

iletişimi sağlam kurmaya özen gösterdik. Bu süreçte Trello ve Whatsapp uygulamalarını aktif 

olarak kullandık.  

TEKNOFEST sürecinde en optimize çalışma için tasarım çalışmalarımızı 

sonlandırmamızın ardından hızlı bir şekilde montaj sürecine geçeceğiz. Montaj süreci sırasında 

elektronik ürünlerimizi motorlarla deneme yöntemi gibi kısa denemeler gerçekleştirerek kısa 

sürede sorunu çözmeye çalışacağız. Montaj sürecinin ardından okulumuzun Olimpik Yüzme 

Havuzu ve Ata Nutku Gemi Model Atölyesinde denemelere başlayarak hatalarımızı görmeye 

gayret edeceğiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 2: Görev Zaman Tablosu Aylara Göre Gösterimi 
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EMNİYET 

TEKNOFEST yarışması sürecinde en önemli konu emniyet. Emniyet ile öncelikle insan 

sağlığını korumaktır. Hem insan sağlığının hem de çalışmalarımızı korumak için izlediğimiz 

yolları açıklamak gerekirse: 

Güvenlik Felsefesi 

“İnsan sağlığı her şeyin üstündedir” felsefesiyle NewOcean Team’de çalışan güvenliği 

en büyük endişe kaynağıdır. Güvenli çalışma ortamıın; tasarım, üretim ve test için çok önemli 

olduğuna inaıyoruz. Takımın ekip liderleri aktif olarak yeni üyelere güvenlik protokollerini 

izlemeleri konusunda uyarmaktadır. Güvenlik görevlisi, İş Güvenliği Analizi (JSA) ve 

Güvenlik Kontrol Listesi belgelerini ROV tasarımı, yapımı, kullanımı ve test edilmesi sırasında 

sürekli olarak günceller. 

Atölye Güvenlik Protokolleri 

Üretim yerimiz İTÜ ayazağa kampüsü içerisinde yer almaktadır. Bu kampüs içi 

atölyeler, bizi ve diğer öğrencilerimizi güvende tutmak için gerekli tüm güvenlik özellikleri ile 

düşünülmüş ve donatılmıştır. Elektrikli el aletleri taşınırken baret, koruyucu gözlük, kulak 

koruması, eldiven, güvenlik yeleği ve ayakkabı gibi uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılır. 

Laboratuvarlarımızda ciddi yaralanmalardan kaçınmak için dikkatlice sabitlenmiş delme ve 

kesme aletleri bulunmaktadır. Havalandırma fanları lehim dumanlarını temizlemek, partikül 

maddeleri ve dumanı laboratuvarın dışına çıkarmak için kullanılır, havayı laboratuvarda 

temizler ve şirket üyeleri için daha taze bırakır. 

 

 

 

Şekil 12: Çalıştığımız Ortamdaki “Önce Güvenlik” İşareti 
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Deneme Sürecinde Güvenlik 

 Sahadaki üyelerimizin güvenliği için, ROV'yi kaldırırken veya taşırken personelden en az ikisi 

bulunmalı ve koruyucu eldiven ve ayakkabı giymelidir. Ayrıca, güç verilmeden önce tüm eller 

ROV'u temizlemelidir. En önemlisi, hem güvenlik hem de ROV'nun en iyi şekilde çalışmasını 

sağlamak için her su testi sırasında ekli güvenlik kontrol listesi titizlikle takip edilir. Araç 

deneme sürecinde havuzda en az bir yüzücü kesinlikle bulunur. Havuz kenarında kablo 

kontorolü sağlayan üyelerimiz can yeleği ve eldiven gibi korunma malzemelerinin giyinmesine 

dikkat etmektedir. 

Araç Üzerindeki Güvenlik 

 ROV kullanımı sırasında kesilmeleri önlemek için, ROV'nun tüm kenarları dairesel olarak 

tasarlanmıştır ve başlık somunları açıkta kalan cıvata dişlerini örter. Devreye girmeden önce 

bile aracın çalışma için sabit olup olmadığını iki kez kontrol etmek için istasyonun LCD 

ekranındaki pilota duyusal veriler sağlanır. İstasyondaki bir acil durdurma butonu, ihtiyaç 

duyulması halinde çalışma sırasında hızlı bir kapanma sağlar. Ayrıca, pilotun aracın kontrolünü 

kaybetmesi durumunda, otomatik yazılım kilitleme, kontrol pilota geri yükleninceye kadar 

motorların çalışmasını önler. Aşırı akım koruması için, ROV'a, 30 ° 'lik maksimum akıma izin 

verilir, bu noktada ip üzerindeki sigorta devreyi keser. Kamera bölmesi, O-ringler kullanılarak 

elektronik gövdeden fiziksel olarak izole edilmiştir. 

Aracımızı test ederken izlediğimiz güvenlik protokolü aşağıdadır; 

A. Güvenlik Kontrol Listesi 

Kurulum Prosedürü: 

1. Tüm şirket üyelerinin koruyucu gözlük ve kapalı toe ayakkabı giyip giymediklerini kontrol 

edin 

2. Çalışma ortamını ve ROV'yi herhangi bir tehlike açısından kontrol edin (keskin kenarlar, 

düzensiz kablolar, kaygan alan) 

3. Güç kaynağının kapalı olduğundan emin olun 

4. Elektrikli bileşenleri ve bağlantıları su geçirmezlik açısından inceleyin 

5. Yüzey bilgisayarını yönlendiriciye bağlayın 

6. Kodlayıcıyı yönlendiriciye bağlayın 

7. Urganı yönlendiriciye bağlayın 

8. Urganı güç kaynağına bağlayın 

9. Bağlamayı ROV'ye bağlayın 

10. Yüzey laptop, TV, yönlendirici, güç içeren uzatma kablosu bağlayın 

Harici güç kaynağına besleme  
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İlk Güç Açma: 

TV, yönlendirici ve yüzey dizüstü bilgisayarda  

1. Co-pilot güçleri 

2. Yardımcı pilot 48V güç kaynağı açıldığından “güç açık” olduğunu duyurur 

3. Tether yöneticisi elektronik durum ışıklarının doğru olduğunu onaylar ve pilot ve yardımcı 

pilotu uyarır 

4. Fırlatma ekibi ROV'yi suya yerleştirir ve hareketsiz tutar 

5. Takımın ROV'de sızıntı olup olmadığını kontrol edin (Sızıntı varsa, “Başarısız Sızıntı Testi” 

ne bakın) 

 

Başlatmak: 

1. Başlatma ekibi, yardımcı pilot zamanlayıcıyı başlattıkça ROV'yi serbest bırakır 

2. Tether yöneticisi “hazır” diyor 

3. Pilot ROV'un kontrolünü ele geçirir ve görev görevlerine başlar 

4. ROV ile iletişim kesilirse, bkz. “İletişim Sorunları” alma: 

1. Pilot, fırlatma ekibinin alması için ROV'yi havuz tarafına yönlendirir. 

2. Ortak pilot “ROV'yu çıkarmaya hazır” diyor 

3. Lansman ekibi ROV'yi sudan çıkarır ve tether manager “ROV havuz dışında” diyor 

4. Yardımcı pilot zamanlayıcıyı durdurur  

Kapat: 

1. Yardımcı pilot, ROV'yi kapatmadan önce “kapatmayı” çağırır. 

2. Co-pilot yüzey dizüstü, yönlendirici, TV ve güç kaynağı kapatır 

3. Bağlayıcı yöneticisi bağlantının ROV ile olan bağlantısını keser. 

4. Takım tüm dişli paketleri Başarısız Sızıntı Testi: 

1. Pilot havuz tarafına ROV getiriyor 

2. Yardımcı pilot “kapatmayı” çağırıyor ve ROV'yi kapatıyor 

3. Launch takımı ROV'yi alır ve sorun gidermeye başlar 

4. Sorun çözülürse, “İlk Çalıştırma” ile tekrar işleme başlayın 
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İletişim Sorunları: 

1  Yardımcı pilot yüzey bilgisayar programını iletişim sorunları açısından kontrol eder 

2. Yardımcı pilot ROV ile seri bağlantıyı kontrol eder ve 

3. Co-Pilot programların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder 

4. Pilot güç beslemesini kontrol eder 

5. Tether yöneticisi tether'ı kusurlar ve bağlantılar için kontrol eder                                                                          

 

BÜTÇE 

Ön tasarımdan bu yana yaptığımız çalışmaların neticesinde bir bütçe tablosu oluşturduk. Bütçe 

tablosunu tasarımımıza göre oluşturuk. Tasarımımızı da en uygun ve en yerli şekilde yapmaya 

çalıştık. Çalışmalarımız sonucunda oluşan bu bütçe tablosuna göre ihtiyacımız olan miktar 

9968,5 tl olarak belirledik. Bütçe kontrolü için faturalı alışveriş ve excel üzerinde kaydı şarttır. 

Ayrıca takımda alınacak ürünler başta takım danışmanı olmak üzere bütün üyelerin sorgusuna 

açık ve şeffaf olacaktır. 

 

Bütçe Tablosu: 

Ürün Açıklama Adet Birim 

Fiyat 

Fiyat 

[USD] 

Fiyat 

[TL] 

Ekip 

Sızdırmaz bölge Büyük silindir kısım 

+ yan kapaklar 

1 
  

₺550 Mekanik 

T200 Thruster Yatay Motorlar  2 $169,00 $338 ₺2.290 Mekanik 

Kurşun Ağırlık için 8 

kilo 

₺40,00 
 

₺320,00 Mekanik 

Servo motor İç salıncak için 1 ₺340 
 

₺340 Mekanik 

Penetratör Kablo sızdırmazlık 

parçası 

10 $4,00 $40,00 ₺270,4 Mekanik 

O-ringler Tüp sızdırmazlığı için 
 

₺100,00 
 

₺100,00 Mekanik 

Bağlantı 

Elemanları 

Somun,civata,kaplin 

vs. 

 
₺300,00 ₺0,00 ₺300,00 Mekanik 

Epoksi Sızdırmazlık 1 ₺280,00 0 ₺280,00 Mekanik 

Silikon Gres Molykote Silikon 

Gres 

1 $26,00 $26,00 ₺175,76 Mekanik 

       

       

Şönt Regülatör ince ayar/pololu 

marka 

6 61,54₺ 369,24 ₺416,01 Elektronik 

3V3 Regülatör D24V22F3 3 54,76₺ 164,28 ₺164,28 Elektronik 

5V Regülatör D24V22F5 3 54,59₺ 163,77 ₺163,77 Elektronik 

Akım Sensörü ACS711EX 6 22,18₺ 133,08 ₺133,08 Elektronik 

STLINK 

Debugger 

V2 3 63,15₺ 189,45 ₺189,45 Elektronik 
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STM32F407VG 

Discovery 

 
3 $28,00 84 ₺567,84 Elektronik 

6V Regülatör D24V22F6 6 60,73₺ 364,38 ₺410,00 Elektronik 

Dişi Header 1x40 90Derece 5 4,00₺ 20 ₺20,00 Elektronik 

USB - TTL 

Dönüştürücü 

 
5 11,42₺ 57,1 ₺57,10 Elektronik 

48V 12V 30A 

360W 

Dönüştürücü 

 
4 $22,32 89,28 ₺603,53 Elektronik 

Kurşunsuz Lehim 

Teli 

0.75mm 1 55,53₺ 55,53 ₺55,53 Elektronik 

Kurşunsuz Lehim 

Teli 

1.2mm 1 54,93₺ 54,93 ₺54,93 Elektronik 

Havya Temizleme 

Süngeri 

 
4 3,68₺ 14,72 ₺11,04 Elektronik 

Lehim Temizleme 

Teli 

2mm 2 7,00₺ 14 ₺14,00 Elektronik 

Lehim Pastası 
 

1 55,26₺ 55,26 55,26₺ Elektronik 

Havya Temizleme 

Süngeri 

Weller 1 178,78₺ 178,78 178,78₺ Elektronik 

ESC Thrusterlar için motor 

sürücü 

2 $25,00 50 ₺338 Elektronik 

       

       

USB Kamera 
 

1 $89,00 89 601,64₺ Yazılım 

Pi Kamera 
 

1 195,00₺ 195 195,00₺ Yazılım 

Jetson Nano 
 

1 1.115,00₺ 273 1.115,00₺ Yazılım 
       

 

Ekipler 

Mekanik 4.625,6 TL 

Elektronik 3.428,56 TL 

Yazılım 1.911,64 TL 

USD  6,76 TL 

  

Toplam 9965,8 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Özgünlük kavramı araç tasarımda dikkat edilen anahtar hususlardan biridir. Bu süreçte araç 

üzerindeki bize özgün olacak kısımlar şu şekildedir. Özgünlük kriteri olarak incelenen kısmın 

bizim tasarımımız olmasının yanında daha önce yapılmış tasarımlar ve uygulamalardan farklı 

ne özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir. 

• Çalışma prensibi: 2 motorlu tasarım çalışma prensibi olarak 6/8 motorlu 

tasarımlara göre daha zorlu ve daha karmaşık mantık içermektedir. Yapılan 

araştırmalarda hiçbir su altı yarışmasında bu tarz bir aracın yarıştığı görülmemiştir. 

Yarışmaya yeni bir bakış açısı kazandıracağını düşündüğümüz bu tasarımın bize 

özgünlük kattığını düşünmekteyiz.  

 

• İticiler: Bu seneki yarışmada kendi tasarımımız olan iticileri kullanmayı 

planlamaktayız. Yetişebilirse BLDC motor dahil tüm iticiyi kendimiz 

tasarlayacağız. En kötü ihtimalle motoru tedarik edip, dış kasa ve pervaneleri 

kendimiz üreteceğiz.  

 

• Dış Kasa: Su altı direncini en küçük seviyede tutmak için tasarlanmış ve serbest bir 

formda gözlemlenen dış kasa tasarımı aracın dış görünüşüne büyük bir özgünlük 

katmaktadır. 

 

• Sızdırmaz Tüp: Bu kısmın tasarımı ve hesaplamaları bize ait olacaktır. Hazır bir 

ürün alınmayacaktır. Bu tasarım kapsamında O-Ring yuvası hesapları gibi hesaplar 

ve istenilen metreye karşı cidar kalınlığı hesapları gibi hesaplamalar olacaktır. 

Sızdırmaması gereken alan çapı klasik tüplere göre çok daha büyüktür. Bu alanın 

sızdırmaması için denemeler yardımı ile bulduğumuz 2 katmanlı sızdırmazlık 

uygulaması yapılacaktır. Hazır alınan bir tüpe göre daha özgün bir uygulama 

olacaktır. (Bu ölçüde hali hazırda satılan sızdırmaz tüp bulunmamaktadır.) 

 

• Kontrol Algoritması: Sıra dışı bir çalışma prensibine sahip aracımızda 

alışılagelmiş ROV kontrol algoritmalarından daha karmaşık ve tamamıyla farklı bir 

yapı kullanılacaktır. Aracımızın içerisinde yer alan servo motor sayesinde pitch      

hareketi gerçeklenecektir. Aracımızda bulunan iki motor sayesinde yaw ekseninde 

ve z ekseninde hareket edilmektedir. Otonom görevlerde de bu kontrol algoritması 

kullanılarak 3 eksende istenilen hareket yapılması sağlanacaktır.  

 

• Elektronik Devre: Çalışma prensibi nedeniyle bu alanda kullanılan hazır 

kontrolcüler (Pixhawk vs.) kullanılamamaktadır. Bu sistemlerin yerine 

algoritmalarımızı ST mikrokontrolcü tabanlı bir devre ile kontrol edeceğiz. Bu devre 

2 motorlu araca yönelik tasarlanacak, doğal olarak bu sisteme özgün bir devre 

olacaktı 
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