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1. Rapor Özeti 

Kritik rapor aşamasında ön tasarım raporuna ek olarak yapılan geliştirmeler ve güncel 

durum raporları bulunmaktadır. Aynı zamanda daha önce belirtilen kısımların daha detaylı ve 

teknik olarak açıklaması yapılmıştır. Çalışmalar karantina süreci boyunca fiziksel olarak 

duraksamış olsa da, teknik altyapı ve yazılım geliştirme faaliyetleri son hız devam etmiştir. 

İhtiyaç olan malzemeler sipariş edilmiş, olası bir yetiştirememe durumundan kaçınmak için 

planlamalar yapılmıştır. Karantina sürecini olabildiğince verimli geçirmeye çalışsak ta, 

olumsuz tarafları da görülmektedir. Örneğin itici kısımların kendi üretimimiz olması için büyük 

uğraş vermemize rağmen ürün tedarik ve üretim kısımlarındaki aksamalardan dolayı bu kısımın 

yarışmaya yetişip yetişmeyeceği konusunda emin olamıyoruz. Başka bir kötü etkisini ise 

regülatör siparişinin teslim alınamaması durumunda yaşadık. İstanbul’da o sırada uygun takım 

üyesi bulunamaması nedeniyle siparişi kimse teslim alamadı. Genel anlamda bakarsak ölümcül 

bir gecikme görülmemekte ve yarışmaya iddialı bir şekilde katılacak altyapının hazır olduğu 

görülmektedir. Önümüzdeki günlerde üyeler en kısa zamanda İstanbul’a dönerek aracı 

üretmeye başlayacaktır.   

 

ITU ROV Takımı, çeşitli alt ekiplerden oluşan (mekanik, elektronik, yazılım ve 

organizasyon) ve farklı disiplinlere odaklanan bir yapıdadır. Alt ekipler farklı disiplinlerin 

verdiği kabiliyet ve yükümlülükler ile verilecek olan görevleri en kısa sürede ve en iyi şekilde 

yerine getirebilecek olan ROV tipi aracı tasarlamak ve üretmek üzerine çalışmalar yapmıştır. 

Aynı zamanda, takım aracın üretim aşamasında ve operasyon sırasında iş güvenliği ve saha 

güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermiştir. 

 

Araç, elektroniklerin sızdırmazlığını sağlayan akrilik bir tüp, iskeleti oluşturan pleksi 

plakalar, takım tarafından yazılan haberleşme protokolleri ve takım tarafından tasarlanan 

elektronik devre kartlarını barındırmaktadır. Değinmek istediğimiz diğer bir nokta ise, ITU 

ROV Takımı açık kaynaklı çalışan bir takımdır. Büyük açık kaynaklı topluluğundan öğrenmeye 

devam ettikçe, bu topluluğa katkıda bulunmanın ve geri vermenin sırası bizde olduğuna karar 

verdik. Tüm yazılım ve donanım tasarımlarımıza projemizin GitHub sayfasında, 

https://github.com/iturov adresinden ulaşılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takım Logosu 



 
 

 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Takımımız, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki çeşitli fakültelerden bir araya 

gelmiş, farklı disiplinlerden bilgi ve becerilere sahip öğrencilerin bulunduğu ve daha önceden 

birçok başarıya imza atmış İTÜ Robotik Kulübü üyeleri tarafından 4 yıl önce kurulmuştur.  

 

Turgay Hızarcı, Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Deniz 

Bilimleri Fakültesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (Danışman) 

 

İsmail Hakkı Çelik, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, 

2.sınıf (Takım Lideri) 

 

Muhammed Üsame Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği, 3.sınıf 

 

Abdullah Enes Bedir, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

3.sınıf  

 

Ahmet Can Kuğuoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi 

Mühendisliği, 2.sınıf 

 

Kenan Baran Marap, İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği, 1.sınıf 

 

Uğur Özgür, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği, 1.sınıf 

 

Ertuğrul Aktülün, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları 

Mühendisliği, 3.sınıf 

 

Recep Salih Yazar, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 

3.sınıf 

 

Erdem Yusuf Gökduman, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak Mühendisliği, 2.sınıf 

 

Berke Akgül, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 3.sınıf 

  



 
 

 

Takım Lideri

İsmail Hakkı Çelik

Mekanik Ekip Lideri

Muhammed Üsame 
Şahin

Mekanik Ekip Üyesi

Erdem Yusuf 
Gökduman

Mekanik Ekip Üyesi

Erdem Aktülün

Elektronik Ekip Lideri

Ahmet Can Kuğuoğlu

Elektronik Ekip Üyesi

Berke Akgül

Elektronik Ekip Üyesi

Uğur Özgür

Yazılım Ekip Lideri

Abdullah Enes Bedir

Yazılım Ekip Üyesi

Recep Salih Yazar

Yazılım Ekip Üyesi

Kenan Baran Marap

Takım Danışmanı

Turgay Hizarcı

Şema 1 Organizasyon Şeması 

 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

       

 

 

 

 

 

  



 
 

 

3. MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Teknik anlamda planlanan çoğu gelişme planlandığı gibi devam etmektedir. Bunlara 

istisna olan bazı durumlar: 

Test süreci: Karantina süreci nedeniyle kampüse girişler kısıtlanmıştı, şu an açılmış olsa 

da havuzlar halen kapalı. Bu nedenle aracı deneyebileceğimiz potansiyel yer arayışımız halen 

devam ediyor. En yüksek ihtimalli seçenek kampüs içerisinde bulunan gölet alanı.  

Malzeme tedarik: Aracımızı üretmemiz için gerekli olan malzemelerin bir kısmını sipariş 

versek te elden almamız gereken küçük ve orta çaplı kısımları halen alamadık. Bunları en ksıa 

zamanda tedarik etmeye çalışacağız. 

Atölye kullanımı: Kampüsün erişime kapalı olması nedeniyle 2 ay boyunca atölyeye giriş 

yapılamamıştır. Geçtiğimiz günlerde normalleşmenin bir parçası olarak açılan atölyemizi en 

kısa zamanda kullanmaya başlayacağız. 

Üyelerin konumları: Çoğu takım üyesi halen karantina dolayısı ile memleketlerinde 

kalmakta ve en az 1 ay daha orada kalmayı düşünmektedir. Bu nedenle üretim ve test 

süreçlerinde biraz gecikme planlanmaktadır.  

İticiler: Özgünlük ve katma değer açısından kendimiz üretmeyi düşündüğümüz iticilerde 

planladığımız noktaya henüz gelemedik. Bunun nedeni ise üretim tarafında yaşanan 

aksaklıklar ve karantina sürecinden dolayı yavaşlayan hayat koşullarıdır. Kampüse giriş 

çıkışların yasaklanması nedeniyle 3 boyutlu yazıcıya ve diğer aletlere erişimimiz 

olmadığından yaptığımız tasarımları deneyip başarılı/başarısız olduğunu deneyimleyemedik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. ARAÇ ÖN TASARIMI 

 

4.1.1. Sistem Final Tasarımı   
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4.1.2 Algoritma Final Tasarımı   
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

 4.2.1.1. ROV’ un Manevralarının Analizi 

Aracın motor konfigürasyonu 4 adet dikey, 4 adet yatay olmak üzere sekiz motordan 

oluşmaktadır. (Resim 1) Dikey motorlar aracın iki yanına ikişer adet bulunmakla birlikte 

hepsinin oryantasyonu aynıdır. Yatay motorlar ise aracın arka ve ön tarafında ikişer adet 

bulunmaktadır ve hepsi 45 derecelik açılar ile yerleştirilmiştir. Bu konfigürasyon, aracın; 

dalma, çıkma gibi doğrusal hareketlerinin yanı sıra sola sapma gibi dönüş hareketlerini icra 

etmesine olanak sağlar. Bu hareketlere dair analiz aşağıda verilmiştir.  

 

Resim.1 Aracın Dış Görünümü 

ROV, mevcut konfigürasyon ile, 3 boyutlu rigid bir cisimdir. ROV’un dönüş 

hareketlerini sağlayan yatay motorların geometrik merkezleri ile ROV’un kütle merkezi çakışık 

durumdadır. ROV’un kütlesi yaklaşık 12 kilogramdır. Hareketlerin analizi esnasında bu 

kabuller göz önünde bulundurulacaktır.  

4.2.1.1.1. ROV’ un Doğrusal Hareketleri 

ROV’un doğrusal hareketleri incelenirken aşağıda verilen temel ilişkiden 

yararlanılacaktır.  

Doğrusal hareket esnasında net kuvvet ve ivme ilişkisi, Newton’un ikinci yasası, denklem (1): 

∑ �⃗� = �⃗�𝑛𝑒𝑡 = 𝑚. �⃗� 

 



 
 

 

4.2.1.1.2. Batma ve Çıkma Hareketi 

ROV, batma ve yüzeye çıkma hareketlerini yerine getirirken sağ ve sol taraflarında 

bulunan iki adet Bluerobotics T200 iticilerini kullanmaktadır. Batma hareketi esnasında bu 

iticiler tasarlandıkları düz itki (forward thrust) modunda çalışırken, yüzeye çıkma hareketi 

esnasında ters itki (reverse thrust) modunda çalışmaktadırlar. İticilerin bu iki itiş modunda 

sağladıkları itki farklıdır. T200 iticileri düz itki modunda 5,25 kgf, ters itki modunda 4.1 kgf 

itki sağlamaktadır.  

O halde, belirtilen değerler ve denklem (1) kullanılarak; 

   𝐹𝑛𝑒𝑡 = 4 × 5,25 × 10 = 210 𝑁 

𝑚 = 12 𝐾𝑔 

∑ �⃗� = �⃗�𝑛𝑒𝑡 = 𝑚. �⃗�    

𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑖𝑣𝑚𝑒𝑠𝑖 = �⃗� =
210

12
= 17.5𝑚/𝑠2  

ROV, batma ve çıkma hareketlerine bu başlangıç ivmeleri ile başlayacak olsa da, suyun, 

doğrusal hız ile orantılı olan direnci sebebiyle ivme sıfıra yaklaşacak ve ROV, batma ve çıkma 

hareketini sabit hızla devam ettirecektir. Suyun direnci motorların itkisine eşitlendiği zaman 

gerçekleşecek bu olay esnasında oluşan sürükleme kuvveti şu şekildedir: 

𝐹𝑑 = 1
2⁄ × 𝜌 × 𝐴 × 𝑣2 × 𝐶𝑑 

Bu ifadede, 𝜌, suyun yoğunluğunu; 𝑣, aracın terminal hızını; A, aracın hareketi 

esnasında su ile sürüklemeye sebep olan yüzey alanını; 𝐶𝑑 ise sürükleme katsayısını ifade 

etmektedir. Hesaplamanın kolaylığı açısından, sürükleme katsayısını hesaplamak için, araç 

yukarı ve aşağı yönde hareket ederken bir dikdörtgen plaka; ileri ve geri hareket ederken bir 

küre; sağa ve sola hareket ederken bir silindir olarak kabul edilebilir.  

𝜌𝑠𝑢 = 998.2𝑘𝑔/𝑚3 

𝐴 ≅ 46𝑐𝑚 × 36𝑐𝑚 = 0.17𝑚2 

𝐶𝑑 = 1.16 (𝑒𝑛/𝑏𝑜𝑦 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 ≅ 1.3 𝑜𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑘𝑑ö𝑟𝑡𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑘𝑎 𝑖ç𝑖𝑛)1 

Sürükleme kuvveti = 𝐹𝑑 = 1
2⁄ × 𝜌 × 𝐴 × 𝑣2 × 𝐶𝑑 

O halde;  

𝑣 = √
2 × (210)

998.2 ×  0.17 × 1.16
= 1.46 𝑚/𝑠 

                                                           
 



 
 

 

4.2.1.1.3. İleri, Geri, Sağ ve Sol Doğrusal 

Hareketi 

ROV, yatay eksendeki hareketini 45 

derecelik açılar ile konumlandırılmış 4 adet 

bluerobotics T100 model itici ile 

gerçekleştirmektedir. Yatay eksende icra edilen 

dört manevra esnasında, yatay motorlardan iki 

tanesi düz itki modunda çalışırken iki tanesi ters 

itki modunda çalışmaktadır. T100 model iticiler 

düz itki modunda 2.36kgf, ters itki modunda 

1.85kgf itki üretmektedir. iticilerin 

oryantasyonları sebebiyle elde edilen itkinin 45 

derecelik bileşenleri ilgili eksende harekete 

katkıda bulunmaktadır. Bu ilişki Resim 2’de 

görülebilir.  

 

O halde ROV’un yatay eksenlerinde 

yaptığı öteleme manevraları esnasında üzerine 

etkiyen toplam kuvvetler aynıdır ve aşağıda 

hesaplanmıştır: 

   𝐹𝑛𝑒𝑡 = (2 × 2.36 +  2\times 1.85)  × 10 ×
1

√2
≅  60𝑁  

Bu değer kullanılarak, yatay eksende doğrusal harekete başlangıç ivmesi şu şekilde 

hesaplanabilir: 

𝐹𝑛𝑒𝑡 = 60 𝑁 

𝑚 = 12 𝐾𝑔 

∑ �⃗� = �⃗�𝑛𝑒𝑡 = 𝑚. �⃗�    

𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑖𝑣𝑚𝑒𝑠𝑖 = �⃗� =
60

12
= 5 𝑚/𝑠2  

ROV, hesaplanan başlangıç ivmesi ile doğrusal hareketine başladıktan sonra maddesel 

ortamın ortaya koyduğu sürükleme dolayısıyla hareketine sabit hızda devam eder. Bu terminal 

hız esnasında itki ile sürükleme birbirine eşittir. 

O halde ROV’un yatay eksendeki hareketleri esnasındaki terminal hızlar aşağıda 

belirtilen şekilde hesaplanabilir: 

Sağ ve Sola doğrusal hareket esnasında;  

𝜌𝑠𝑢 = 998.2𝑘𝑔/𝑚3 

𝐴 ≅ 41𝑐𝑚 × 16.5𝑐𝑚 = 0.067𝑚2 

Resim.2 Aracın Alttan Görünüşü 



 
 

 

𝐶𝑑 = 1.0 (𝑎𝑘𝚤ş𝑎 𝑦𝑎𝑡𝑎𝑦 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟 𝑖ç𝑖𝑛)2 

Sürükleme kuvveti = 𝐹𝑑 = 1
2⁄ × 𝜌 × 𝐴 × 𝑣2 × 𝐶𝑑 

O halde;  

𝑣 = √
2 × (60)

998.2 ×  0.067 × 1.0
= 1.34 𝑚/𝑠 

İleri ve geri doğrusal hareket esanasında; 

𝜌𝑠𝑢 = 998.2𝑘𝑔/𝑚3 

𝐴 ≅
1

2
× 𝜋𝑟2 =

1

2
× 𝜋 ×  0.082 = 0.02𝑚2 (165mm çapındaki dairenin yüzey alanı) 

𝐶𝑑 = 0.38 (𝑎𝑘𝚤ş𝑎 𝑑𝑖𝑘 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑠𝑦𝑜𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝑘ü𝑟𝑒 𝑖ç𝑖𝑛)3 

Sürükleme kuvveti = 𝐹𝑑 = 1
2⁄ × 𝜌 × 𝐴 × 𝑣2 × 𝐶𝑑 

O halde;  

𝑣 = √
2 × (60)

998.2 × 0.02  × 0.38
≅ 4 𝑚/𝑠 

 

 

4.2.1.1.4. ROV’ un Dönüş Manevraları 

ROV, dönüş manevraları esnasında yatay eksendeki iticilerini kullanmaktadır. Bu 

hareket esnasında yatay eksende bulunan iticilerden iki tanesi düz itki modunda çalışırken iki 

tanesi ters itki modunda çalışmaktadır. Bu iticiler 45 derecelik açılar ile yerleştirildikleri için 

üretilen itkinin 45 dercelik bileşeni ilgili eksende harekete dönüştürülecektir.  

ROV’un dönüş hareketleri incelenirken aşağıda verilen temel ilişkiden yararlanılacaktır. 

Bu ilişkide yer alan I, eylemsizlik momenti tensörü, ROV’un tasarlandığı CAD programı olan 

Autodesk- Fusion 360 ile elde edilmiş ve aşağıda belirtilmiştir. 

Dönüş esnasında net moment ve açısal ivme ilişkisi, Euler’in ikinci yasası ve açısal 

momentum ifadesi: 

 Euler’ in ikinci yasası, denklem (2): 

   ∑ 𝑀𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =

𝑑�⃗⃗⃗�𝐺

𝑑𝑡
 

 Açısal momentum ifadesi: 

                                                           
 

 



 
 

 

    �⃗⃗⃗�𝐺 = [𝐼]. 𝜔 

ROV’ un üç eksende eylemsizlik momenti tensörü: 

[𝐼] = [

𝐼𝑥𝑥 𝐼𝑥𝑦 𝐼𝑥𝑧

𝐼𝑦𝑥 𝐼𝑦𝑦 𝐼𝑦𝑧

𝐼𝑧𝑥 𝐼𝑧𝑦 𝐼𝑧𝑧

] = [
1.160 × 109 3.419 × 105 2.151 × 107

3.419 × 105 2.631 × 109 4.108 × 105

2.151 × 107 4.108 × 105 2.878 × 109

] (g. mm2)  

 

4.2.1.1.5. Düşey eksen Etrafında Sağa ve Sola Dönüş Hareketi  

ROV, dönüş hareketini (sapma manevrası) gerçekleştirmek için karşılıklı olarak aynı 

yöne bakan motorlarından bir tanesini düz itki modunda çalıştırırken diğerini ters itki modunda 

çalıştıracaktır. Bu durum resim 2 üzerinden gözlenebilir.  

O halde, denklem (2) kullanılarak, ROV’un dönüş manevrasına başlama açısal ivmesi 

belirtilen şekilde hesaplanabilir 

    ∑ 𝑀𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =

𝑑�⃗⃗⃗�𝐺

𝑑𝑡
 = [𝐼].

𝑑𝜔

𝑑𝑡
= [𝐼]. 𝛼 

İticiler birbirine ters yönde eşit miktarda itki oluşturduklarından ROV üzerinde bir 

kuvvet çifti olarak etki gösterirler. Bundan yola çıkarak, ROV’ un üzerine etkiyen toplam 

moment, motorlardan elde edilen itkinin, motorların arasındaki mesafe ile çarpımından elde 

edilebilir. İticiler arasındaki mesafe yaklaşık olarak d= 51 santimetredir. (Resim 3) Dönüş 

hareketinde karşılıklı itici çifterinden bir tanesinin düz itki modunda itki oluştururken bir 

tanesinin ters itki modunda itki oluşturduğu unutulmamalıdır.  

 

Resim.2 Yatay Motorlar Arası Mesafe 



 
 

 

Bu bilgiler ışığında; 

∑ 𝑀𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 2.36 × (10) × (0.51) + 1.85 × (10) × (0.51) = 21.47𝑁𝑚  

Eylemsizlik momenti tensöründen; 

𝐼𝑧𝑧 = 2.878 × 109g. mm2 = 2.878 𝑘𝑔𝑚2 

Başlangıç açısal ivmesi; 

𝛼 =
∑ 𝑀𝐺

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝐼𝑧𝑧
=

21.47

2.878
= 7,46 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

 

4.2.1.1.6. Yatay Eksenler etrafında Dönüş – Yunuslama ve Yuvarlanma Manevrası  

Yunsulama ve yuvarlanma manevraları esnasında ROV’ un düşey eksende konumlanan 

motorlarından iki tanesi düz itki, iki tanesi ters itki modunda çalışmaktadır. Bu manevralar 

esnasında araç üzerinde etki eden kuvvetler ve momentler hesaplanırken resim 4 ve resim 5 

incelenmelidir. Bu hareketlere eşlik eden açısal ivmelerin hesaplanması aşağıdaki ifade 

kullanılmıştır. Bu ivmelerin hesaplanmasında kullanılan atalet momentleri ROV’ un 

eylemsizlik momenti tensöründen elde edilmiştir. 

    ∑ 𝑀𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =

𝑑�⃗⃗⃗�𝐺

𝑑𝑡
 = [𝐼]. 𝛼 

 

Resim.4 Dikey Motorlar Arası Mesafe 

Yunuslama manevrası esansında; 

𝐼𝑦𝑦 = 2.631 × 109𝑔. 𝑚𝑚2 = 2.631 kg. m2 



 
 

 

∑ 𝑀𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 2 × 5.25 × (10) ×

0.16𝑚

2
+ 2 × 4.1 × (10) ×

0.16𝑚

2
= 14.96𝑁𝑚 

O halde;  

Başlangıç açısal ivmesi; 

𝛼 =
∑ 𝑀𝐺

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝐼𝑧𝑧
=

14.96

2.631
= 5,68 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

 

Resim.5 Dikey Motorlar Arası Mesafe 

Yuvarlanma manevrası esnasında;  

𝐼𝑥𝑥 = 1.16 × 109𝑔. 𝑚𝑚2 = 1.16 kg. m2 

∑ 𝑀𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 2 × 5.25 × (10) ×

0.34𝑚

2
+ 2 × 4.1 × (10) ×

0.34𝑚

2
= 31.79𝑁𝑚 

O halde;  

Başlangıç açısal ivmesi; 

𝛼 =
∑ 𝑀𝐺

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝐼𝑧𝑧
=

31.79

1.6
= 19,8 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 



 
 

 

Olarak hesaplanmıştır. Yuvarlanma ve Yunuslama manevralarında suyun direnci hesaba 

katılmadığı için yalnızca başlangıç ivme değerlerine ulaşılmıştır. 

4.2.1.2. Robot Kol Mekanizmasının Hareket Analizi 

4.2.1.2.1. Vidalı Mil-Somun Mekanizmasında Mildeki 

Momenti ile Somunda Oluşan Eksenel Kuvvetin Bulunması 

 Mili tahrik etmek için kullandığımız motorun sağlaması 

gereken momenti hesaplamak amacıyla, moment ile somundaki 

eksenel kuvvet arasındaki ilişkiyi bilmemiz gerekmektedir. Bu 

ilişki, cıvata denklemleri olarak da bilinen bağıntılar ile 

hesaplanmaktadır. 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑎 ∗ tan (𝛼 ± 𝜌) 

Burada; 

Ft = Çevresel kuvvet               Fa = Eksenel kuvvet  

                       𝛼 = Vida eğim açısı                                                                                                                                             

𝜌 = Sürtünme açısı 

 Bu denklemdeki ± ile ifade edilmek istenilen, yükün kaldırılması ve indirilmesi 

hallerinde iki farklı kuvvet oluşması durumudur. Robot kol mekanizmasında yük her zaman 

somun hareketi ile zıt yönlü olacağından, yük her zaman kaldırılıyor olmaktadır. Bu nedenle 

𝛼 + 𝜌 olarak hesap yapılacaktır. 

Üretici tarafından verilen bilgiler ile vida eğim açısı hesaplanmak istenirse: 

tan(𝛼) = ℎ/(𝑑𝑚 ∗ 𝜋) 

                                                                                                                                                            

Burada; 

h = Vida hatvesi               

dm= vida çapı  

 Üreticiden satın aldığımız bilgiye göre h = 8 mm, dm = 8 mm ölçülerindedir. Satın 

alındıktan sonra da bu ölçüler tarafımızca ölçülerek doğrulanmıştır. 

𝑡𝑎𝑛−1 (
8

8 ∗ 𝜋
) = 17.65 = 𝛼 

Olarak bulunur. 

Sürtünme açısının hesaplanmasında ise, mil ve somun malzemeleri önem 

kazanmaktadır. Üretici tarafından verilen milin çelik, somunun ise pirinç olduğu bilgisi 

ışığında dinamik sürtünme katsayısının yaklaşık 0.35 olduğu kabul edilirse; 

tan(𝜌) = 𝜇𝑘 = 0.35           𝜌 = 𝑡𝑎𝑛−1(0.35) = 19.3 

Olarak bulunur. 

 Motor tarafından sağlanması gereken moment ise çevresel kuvvet ile mil yarıçapının 

çarpımından ibarettir. 

Resim.6 Kullanılan Vidalı Mil 



 
 

 

𝑀 = 𝐹𝑡 ∗ (𝑑𝑚/2) = 𝐹𝑎 ∗ (𝑑𝑚/2) ∗ tan (𝛼 ± 𝜌)  

Burada, yukarıda bulduğumuz değerler yerine konulursa; 

𝑀(𝑁𝑚𝑚) = 𝐹𝑎(𝑁) ∗ 3(𝑚𝑚)    𝑣𝑒𝑦𝑎    333.3 ∗ 𝑀(𝑁𝑚) = 𝐹𝑎(𝑁) 

Bu ifadenin sayesinde, vidalı milin kuvvetten sağladığı büyük kazancı görmüş olmaktayız. 

4.2.1.2.2. Robot Kolların Dinamik Hesapları ve Sıkma Kuvveti Hesabı 

 Bu aşamada, tasarımını yaptığımız robot kolun 100 N olarak hedeflediğimiz sıkma 

kuvvetini elde etmesi hedeflenmiştir. Bu kuvvetin sağlanması için, mil üzerindeki somunda 

elde etmemiz gereken eksenel kuvvetin hesaplanması, robot kol geometrik olarak eşdeğer 

olan daha basit bir modele indirgenerek, analiz programları yardımıyla hesap edilmiştir. 

Somunun 2mm/s hızda hareket ederken, mil üzerinde 20 mm hareket ederek 10 saniye 

içerisinde robot kolu tam açık konumdan kapalı konuma getirmektedir. Simülasyon sonucu 

elde edilen sonuçlara göre, somunun hareketi boyunca maksimum 1024 N kuvvete ihtiyaç 

duymaktadır. 

 Bu kuvvetin elde edilmesi için mile verilmesi gereken moment; 

333.3 ∗ 𝑀(𝑁𝑚) = 𝐹𝑎(𝑁) = 1024 𝑁     𝑑𝑜𝑙𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤𝑦𝑙𝑎    𝑀 = 3 𝑁𝑚 = 30 𝑘𝑔𝑐𝑚 

 Gereken devir sayısı; 

(
𝑛(

𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟
𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎

)

60
) ∗ ℎ(𝑣𝑖𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑡𝑣𝑒𝑠𝑖) = 𝑉𝑠𝑜𝑚𝑢𝑛    2 (

𝑚𝑚

𝑠
) ∗

60 𝑠

8 𝑚𝑚
= 15 (

𝑑𝑒𝑣𝑖𝑟

𝑑𝑎𝑘𝑖𝑘𝑎
) 

Tablo.1  Kuvvet - simülasyon süresi grafiği 



 
 

 

 Bu amaçla piyasadaki redüktörlü DC 

(fırçalı doğru akım) motorları araştırılmış ve 

uygun özelliklerde bir motor kullanılmıştır. 

Fırçalı motorların su altındaki uzun kullanım 

testleri tarafımızca yapılmış ve testler 

başarıyla tamamlanmıştır.  

 Yandaki şekillerden de görüleceği 

üzere, analize sokulan model ve gerçek model 

arasında kinematik olarak bir fark 

bulunmamaktadır. Bağlantı noktaları ve bu 

noktalar arasındaki uzaklıklar ile kuvvetlerin 

uygulanma noktalarının kabul edilebilir bir 

sapma ile yeterli yakınlıkta olması 

sağlanmıştır.  

 Ayrıca robot kolun kendi ekseni 

etrafında dönmesini sağlayan bir adet motor 

daha bulunmaktadır. Görev esnasında tuttuğu 

cisme açı vermesi gerekirse veya tutması 

gereken cismin açısı ile kendi açısını 

eşitlemesi gerekirse bu motor ile dönüş 

sağlanmaktadır. Burada da redüktörlü DC 

motor kullanılmıştır. 

 

 

Resim.7  Analizde kullanılan basitleştirilmiş model 

Resim.8 Final Gripper Tasarımı 

Resim.9  Robot Kol Tam Görünüş 



 
 

 

4.2.2. Malzemeler  

Şasi malzemesi olarak, su altında kullanıma uygun olması için korozyon dayanımı 

yüksek, kolay işlenebilen ve hafif bir malzemeyi seçmemiz gerekiyordu. Bu kısıtlar bizi metal 

yerine polimer bir malzeme kullanmaya yönlendirdi. Yaptığımız araştırmalar sonucu 

polioksimetilen olarak adlandırılan (ticari adıyla Delrin) termoplastiği kullanmaya karar verdik. 

Aracın üzerinde çeşitli kısımlarda kullanılan üç boyutlu baskılar ile üretilen parçalarda 

PLA(Poliaktik asit) ve ABS(Akrilonitril bütadien stiren) hammaddeler kullanılmıştır. 

Sızdırmazlık gereken durumlarda, yüzeydeki kusurları sebebiyle korumasız olan 3 boyutlu 

baskılar, çeşitli kimyasal işlemlerle sızdırmaz hale getirilebilir. Bu kimyasal işlemlerin 

uygulanacağı parçalar ABS ile üretilerek bu işlemlere tabi tutulurken, diğer parçalar PLA ile 

üretilmektedir.  

 Kablo sızdırmazlık elemanları olarak kullandığımız rakorlar, hazır olarak satın alınmış 

olup çeşitli boyutlarda pirinç veya alüminyum malzemeden üretilenler tercih edilmiştir. 

Epoksi kalıp yöntemi ile su altı ışıklandırmaları üretilmiştir. Parlaklığı yüksek olan ledler 

epoksiye daldırılarak, su geçirmez hale getirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 10. Kamera Koruyucu Kutu Resim 11. Tüp İçi Kamera Pan-Tilt Mekanizması 

Resim 12. Tüp İçi Kamera Pan-Tilt 

Mekanizması 



 
 

 

Resim.13-14 3D yazıcı(solda)  

Plastik kaynak işlemi(sağda) 

Resim.15 Aracın Genel Görünüşü 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

 Şasi üretiminde CNC kesim kullanılmıştır. Robot kol ve Tüp içi mekanik aksamlar ise 

3 boyutlu baskı ile üretilmiştir. Dikey matkap, plastik kaynak makinası gibi genel üretimde 

kullanılan aletler yardımı ile geri kalan küçük ve orta çaplı parçalar üretilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 Aracın en büyük kesidi, 70 santimetrelik bir dairenin içine girebilmektedir. Yoğunluğu 

ise 1 g/cm3’tür. Aracın Ağırlığı ise 9.5 kg’dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 
 

 

4.3.1 Elektronik Tasarım 

Teknofest için dizayn etmekte olduğumuz aracın elektronik aksamlarının tasarımındaki odak 

noktası her zaman özgünlük oldu. Tasarım sürecinin başlarından bu yana aracımızın elektronik 

sistemlerini özgün ve benzersiz metotlarla tasarlamak istedik. Bu yüzden sistem tasarımı sürecimiz 

normalden farklı olarak daha yoğun geçti. Aracın elektronik ihtiyaçlarını belirledikten sonra işe dizayna 

katmak istediğimiz nitelikleri de ekledik. Tüm elektronik sistemin tasarımı kompakt ve kolayca servis 

edilebilir olarak tasarlandı ve araç içerisindeki kablo sayısı estetik kaygılar için olabildiğince en az 

sayıda tutuldu. Yer istasyonunda ise yine mobil bir çözüm tasarladık. 

Oluşturduğumuz elektronik sistemin mümkün olduğu kadar basit ve olabildiği kadar 

profesyonel olması hedeflendi. A’dan Z’ye kadar geliştirebildiğimiz her noktayı geliştirmek için çaba 

gösterdik. Söz konusu ROV üretimi olduğu zaman, herkesin karşılaştığı sorunları sıradan ve kalıcı 

olamayacak çözümlerle çözmek yerine. Karşılaştığımız sorunları olabildiğince inceleyerek klasik 

yöntemlerden farklı biçimlerde çözmek istedik. Bu sebepten ötürü yer istasyonumuz ve aracımızın 

elektronik aksamı her yönden servis edilebilir, kurulumu ve tekrar sökülmesi kolay ve olabildiğince 

profesyonel bir imaj yaratacak şekilde evrildi. 

Aşağıda tüm elektronik sistemimizin kaba bir şeması görülebilir. Bu şema yer istasyonu, su, ve 

su altı araç içi olarak 3’e ayrılmıştır. Aracımızı yer istasyonumuza bağlayan tasarım detaylarına 

kendimizin karar verdiği yüzer kablo da bu şemada yer almaktadır. 

Yer istasyonunda bulunan 220VAC-48V AC-DC çeviriciden gelen ve PLC modülünden gelen 

farksal çift kablolarımız yüzer kablomuz ile aracımıza taşınmaktadır. Farksal çift devremize 

gömdüğümüz LX200V20 PLC modülü aracılığı ile tek kartlı bilgisayarımız için ethernet bağlantısı 

sağlayacak. Daha sonra araca gelen güç 48V-12V Çeviricilerimizi taşıyacak olan devre kartımıza 

gelecek ve regülatörleri besleyecektir. Regülatörleri taşıyan devreden çıkacak regüle 12V daha sonra 8 

adet ESC’yi taşıyacak olan PDB(Güç Dağıtım Kartı) ye gidecek ve burada hem ESC’leri beslerken, hem 

de tek kartlı bilgisayar, mikrokontrolcü, IMU(intertial Measurement Unit), DC motor sürücüler, 

regülatörler, sıcaklık ve nem sensörü, araç içi ekran devresi gibi bir çok sisteme güç verecektir. 

 

 

 

Şema.4 Elektronik Blok Şema. 



 
 

 

4.3.1.1 Araç Dışı Sistemler 

 Yer İstasyonu 

Aracımızın güç beslemesi, takibi ve manuel görevlerde kontrolü yer istasyonu üzerinden 

sağlanmaktadır. Yer istasyonunun, taşıma ve kurulum kolaylığı sağlanması adına çanta 

şeklinde tasarlanması fikri benimsenmiştir. Profesyonel bir alet çantası (Resim.16) üzerine yer 

istasyonu elemanlarının yerleştirilmesine yönelik bir tasarım yapılmıştır, bu sayede 

dayanıklılığı önceden onaylanmış bir gövde üzerinde çalışma olanağı elde edilmiştir. 

 

Resim.16 - Alet çantası 

Yer istasyonunun fiziki yeterlilikleri; 

- Kolay taşınabilirlik 

- Göreve anında hazır olma 

- Fiziki darbelere dayanıklılık 

- Su sıçramalarına dayanıklılık 

Yer istasyonunu çantasının dış ölçüleri: 46cm x 36cm x 19cm 

Yer istasyonunu çantasının iç ölçüleri: 43cm x 30cm x 17cm 

Yer istasyonu üç ayrı bölme olarak tasarlanmıştır; 

- İç Bölüm (En altta bulunur.) 

o Araç için güç kaynağı 

o İstasyon Bilgisayarı 

o İletişim Modülü 

o Kumanda Ana Devresi 

o İstasyon bileşenleri güç adaptörleri 

- Kontrol Yüzeyi (İç bölümün üzerini kapatan bir kapak şeklindedir.) 

o Kumandalar (Joystick, Potansiyometreler, Butonlar) 

o Göstergeler (Minik Ekranlar ve LED Lambalar) 

o İstasyon bilgisayarı klavyesi ve faresi 

o Soğutma fanı (İç bölümü soğutur.) 

o USB Bağlantı noktaları (İstasyon Bilgisayarı) 

o Araç bağlantı noktası ve sigorta 

o 220V AC giriş noktası ve genel sigorta 

o Acil Durum Butonu 



 
 

 

- Monitör Bölümü (Çanta Kapağı) 

o Monitör (İstasyon Bilgisayarı) 

Bağlantı noktalarının kontrol yüzeyinde olması sayesinde istasyon çantası 

kapatıldığında çantanın dışında herhangi bir delik/boşluk olmayacak ve istasyon su 

sıçramalarına karşı daha dayanaklı hale gelecektir. 

 

 

Şema.5 - Yer İstasyonu Şeması 

 

 

 

 



 
 

 

Yer İstasyonu Bileşenleri 

1. 220V AC Giriş: Ana güç girişidir, kontrol yüzeyinde bulunur ve konumu itibariyle su 

sıçramalarına karşı korunaklıdır, kendi üzerinde sigorta yuvası bulunur. 

2. Araç Güç Kaynağı: 220V AC girişinden beslenir ve araca giden kabloyu 48V ile besler. 

3. Acil Durum Butonu: Kontrol yüzeyinde bulunur, elektriksel olarak araç güç kaynağından 

hemen sonra gelir. 

4. Araç Sigortası: Acil durum butonu ile araç bağlantı noktası arasında bulunur. 

5. Araç Bağlantı Noktası: TTAF Marka (Yerli Malı) Su Geçirmez 4 Kontaklı Bağlantı 

Noktası (Resim.17) 

 

Resim.17 - Araç Bağlantı Noktası 

6. İstasyon bilgisayarı: Intel NUC, LattePanda ya da benzeri küçük bilgisayar. 

7. Çevre Bileşenleri: Bilgisayar monitörü (istasyon kapağına yerleştirilecek), klavye, fare, 

USB çoklayıcı, soğutucu fan. 

8. İletişim Modülü: Fathom X (Resim.18), PLC (Power Line Communication/ Güç Hattı 

İletişim) modülü. Güç hatlarının ethernet kablosu gibi kullanılmasını sağlayarak yerel ağ 

oluşturur. Bizim uygulamamızda tether kablosunun içinde PLC için ayrılmış bir hat (iki tel) 

bulunmaktadır. 

 

Resim.18 - Fathom X 

9. İstasyon Bileşenleri Güç Adaptörleri: İstasyon bilgisayarı, monitör, PLC modülü ve benzer 

aygıtların beslenmesi için gerekli güç adaptörleri. 

 

 



 
 

 

10. Kumanda Ana Devresi:  

İTÜ ROV Takımı olarak geliştirdiğimiz kumanda kartı (Resim.19). USB arayüzü ile 

istasyon bilgisayarına bağlanır ve kendini “oyun kolu” olarak tanıtır. Üzerinde 9 adet analog 

ölçüm birimi, 6 adet dijital giriş/çıkış birimi bulunmaktadır, bu sayede kontrol yüzeyine 

yerleştirilecek joystick, potansiyometre, toggle switch, buton, LED lamba gibi birimlerin 

kontrolü sağlanabilecektir. Ayrıca üzerinde iki adet OLED ekran çıkışı ve 2 adet de genişleme 

bağlantısı bulunmaktadır. Genişleme kartları birbirlerine zincirleme olarak takılabilecek 

şekilde tasarlanmıştır ve I2C arayüzünün izin verdiği miktarda genişleme yapılabilir. 

Genişleme bağlantısı RJ11 6PC4 kablolar ile sağlanır. Kart gücünü Atmega32u4 

tümdevresinden almaktadır. 

 

 

Resim.19- ROV Kumanda Kartı 

11. Kumanda Genişletme Kartı:  

İTÜ ROV Takımı olarak geliştirdiğimiz kumanda genişletme kartı (Resim.20). RJ11 

6P4C kablo ile İTÜ ROV Kumanda Kartı’na bağlanır. İTÜ ROV Kumanda Kartı üzerindeki 

J17 ve J18 kodlu konnektörlerle ve zincirleme yöntemi kullanılarak bu karttan en fazla 8 

tanesi devreye bağlanabilir. Arka tarafındaki dip switch ile her bir genişleme kartına farklı bir 

kimlik atamak gerekir. Üzerinde 10 adet düğme, 2 adet genel amaçlı giriş/çıkış ve 3 adet 

genel amaçlı LED lamba bulunur. Genişleme kartı gücünü MCP2307 tümdevresinden 

almaktadır. Genişletme kartı doğrudan kontrol yüzeyine bağlanabilir. Daha farklı genişletme 

kartları tasarlanabilir ve prensip olarak hepsinde zincirleme uyumluluğu için iki konnektör 

bulunur. 

 

Resim.20 - Kumanda Genişletme Kartı 



 
 

 

12. Göstergeler: 128x64 piksel çözünürlükte 0.96 inç OLED I2C ekranlar, aracın durumu 

hakkında operatöre bilgi verirler. İTÜ ROV Kumanda Kartı’na iki tanesi bağlanabilir. Kontrol 

yüzeyine bağlanırlar. 

13. Kontroller: Hassas joystick (3 eksenli), basit joystick (2 eksenli), sürgülü potansiyometre, 

çevirmeli potansiyometre, toggle switch ve benzerleridir, hepsi İTÜ ROV Kumanda Kartı’na 

bağlanır. En önemli olanı hassas joystick’tir (Sekil 7), aracın hareketlerini kontrol eder. 

 

Resim.21- Joystick 

 

 Tether Kablosu 

Su altı aracı yer istasyonuna tether kablosu ile bağlanır. Tether kablosu üzerinden su altı 

aracına güç aktarılır ve iletişim sağlanır. Güç aktarımı için tether kablosunda bir adet toprak 

ve bir adet de pozitif kanal bulunur. Pozitif kanalı ile toprak kanalı arasındaki gerilim ile araca 

güç sağlanmış olur. Güç aktarımı genelde hep aynıyken iletişim yöntemleri araçtan araca 

değişiklik gösterir. Bu yöntemler şunlardır; 

- PLC (Power Line Communication/Güç Hattı İletişimi) ile güç kanalları üzerinden 

iletişim, 

- PLC ile güç kanallarından ayrı iki tel üzerinden iletişim 

- Doğrudan ethernet arayüzü ile iletişim. 

Bu yöntemlerim iki tip uygulanma şekli vardır; 

- Tüm kanalların tek tether kablosu ile taşınması, 

- Güç kanallarının ve sinyal tellerinin farklı tether kablolarıyla taşınıp bu kabloların sık 

aralıklarla birbirine kelepçelenmesi. 

İTÜ ROV Takımı olarak, iletişim yöntemlerinin üçünü de denedik. PLC ile güç kanalları 

üzerinden iletişim yönteminin, motorların güç hattı üzerinde oluşturduğu gürültü sebebiyle 

istenilen verimle çalışmadığını gözlemledik. Tether kablosu etrafına sarılan ethernet kablosu 

üzerinden iletişimin de yine motorlarla bağlantılı olarak, güç hattında oluşan elektromanyetik 

gürültü nedeniyle verimli çalışamadığını gözlemledik. Ve en uygulanabilir iletişim 

yönteminin PLC ile güç kanallarından ayrı iki tel üzerinden iletişim olduğu sonucuna vardık. 

Maliyeti düşürmek adına iki kanallı kalın bir güç kablosu ile iki kanallı ince bir iletişim 

kablosunu sık aralıklarla birbirlerine kelepçeledik ve kablo ikilisinin yoğunluğu suyun 

yoğunluğuna eşit olsun diye belirli aralıklarla köpük parçalar kelepçeledik. Güç aktarımı ve 

iletişim konusunda mükemmele yakın bir sonuç aldık ancak köpük parçalarının birbirine 



 
 

 

takılması, kelepçelerin gevşemesi ve benzeri sorunlar bu sistemi mekanik olarak verimsiz bir 

hale getirdi. 

İTÜ ROV Takımı olarak, iletişim kanallarının da güç kanallarıyla birlikte taşındığı, 

elektromanyetik gürültülere karşı iletişim hattının korunaklı olduğu, yoğunluğu suyun 

yoğunluğuna eşit özel bir ROV tether kablosunu (Resim 22-23) özel sipariş ile Çin menşeli 

bir üreticiye ürettirdik. İTÜ ROV Takımı su altı aracına özel olarak üretilen bu kablo ile 

aracımızın kullanıma hazırlanma ve kullanım sonrası toparlanma süreleri kısaltılmış, kullanım 

esnasında meydana gelebilecek kablo sıkışmalarının önüne geçilmiş ve aracın hareket 

kabiliyeti arttırılmıştır. 

İTÜ ROV Tether Kablosu Teknik Özellikleri; 

- Dış Çap: 8.5mm 

- Güç Kanalları: 2 x 1mm² Kalay Kaplı Bakır & İletişim Telleri: 1 x 2 x 28AWG Bakır 

- Bükülme yarıçapı: 51mm 

- Malzeme: Polyester dolgulu, kevlar destekli poliüretan 

 

               Resim.22 - İTÜ ROV Tether Kablosu 

 

4.3.1.2 Araç içi sistemler 

 Regülatörler 

Aracın güç ihtiyacının karşılanması konusu titizlikle ele alındı. Aracımızın 12V hattında 

total akım talebi, tam yükte teorik olarak 100 A olabileceğinden, tüm aracı 12V ile beslemek 

ve 100 amperi tether kablosu ile su altına taşımak çok mantıklı olmayacaktı. Bu yüzden yer 

istasyonunda bulunan yüksek verimli çevirici sayesinde 220VAC-48V AC-DC çevirimi 

yapılarak tether kablosu ile 48V taşımaya karar verdik. Bu sayede kablomuz normal kullanımda 

hep göreceli olarak az akım taşıyacak, hem de materyalden ve maliyetten kazanarak avantaj 

elde etmiş olacağız. Aşağı taşınan 48V ve tether hattımız 4 konumlu su geçirmez, sökülüp 

takılabilir bir konnektör olan TTAF üretimi konnektör sayesinde araca bağlanacak. 

Resim.23 - İTÜ ROV Tether Kablosu 

 



 
 

 

Araca gelen 48V DOSA standartlarına uygun, quarter brick form faktöründe, her biri 

600W olan DRQ-12/50-L48 regülatörlerimizi taşıyacak kendi tasarımımız devre kartımıza 

gelecek. Burada kullandığımız regülatörler oldukça yüksek kabiliyetli regülatörler olmalarına 

karşın çok küçük boyutlara sahipler. Aynı zamanda araca koyacağımız bir buton ile açılıp 

kapatılabileceklerdir. Regülatörlerimizden her biri 50 Amper büyüklüğünde çıkış akımı 

sağlayabiliyorlar. Bu gibi büyük akımları taşıyabilmek adına Elektronik ekibi olarak çok farklı 

yöntemler ortaya koymaya çalıştık. 

Regülatörlerimizi üstünde taşıyacak devrelerimiz çok yüksek miktarda ısıyı yaymak ve 

yüksek akım taşımak gibi görevler üstlenecektir. Bu yüzden tasarımında yolların kalınlığına 

büyük önem verilmiştir. Her ne kadar en profesyonel metot normal dışı kalınlıklarda devre 

kartları ürettirebilmek olsa da, bu gibi devrelerin maliyetlerinin çok yüksek ve üretiminin çok 

zor olacağından standart niteliklerde bir devreye bu görevleri yaptırmak zorunda kaldık. 

Çizdiğimiz devrenin bu gibi sebeplerden akım taşıma kapasitesini arttırabilecek metotlarla 

geliştirilmesi gerekiyordu. 

 

 

 

Resim.24 DRQ-12/50-L48 



 
 

 

Aşağıda çizmiş olduğumuz devreyi ve bu devrenin üzerinde yüksek akım taşıyacak 

yolların açık olduğunu göreceksiniz. Bu açık bakır yüzeyleri klasik lehim ile doldurma 

metotları çirkin olacağı için belirli aralıklarda kalın bakır iletkenler ile takviye edeceğiz. 

 

Resim.25 Regülatör taşıyacak devremiz. 

Görselde gözükmekte olan boyuna uzanan bakır açıklıkların üzerine koyacağımız bakır baralar 

sayesinde yüksek akımlar taşıyabiliyor olacağız. Bu bakır baralar devrelere ve kablolara vida 

ve somunlar ile sabitlenecek. 

 Ek olarak kullandığımız regülatörler PMBUS (Power Management Bus) destekleyen 

regülatörlerdir. I2C benzeri yapıda olan bu protokol sayesinde regülatörlerin bir çok 

parametresi değiştirilebilir ve bir çok veri regülatörlerden çekilebilir olmuştur. Ekip olarak Bu 

özelliği değerlendirmeyi düşünüyoruz. İlerleyen aşamalarda bu devrenin üzerine konulacak bir 

mikroişlemci PMBUS denetleyicisi olarak görev yapabilecektir. 

Resim.26 Geçmişte çizdiğimiz olan bir tasarım. Üzerinde 4 ESC taşıyıp soğutabilen PDB. Bakır baraların 

kullanımı açıkça görülmektedir. 



 
 

 

 PDB (Güç Dağıtım Kartı) 

8 adet motora sahip olan aracımızın iticilerini sürebilmek amacı ile 8 adet ESC’ ye 

ihtiyaç duymaktayız. Ancak ESC’i hem yüksek akım ile beslemek hem de soğutmak zorunda 

olduğumuz için farklı çözümler üretme arayışında girdik. Bir önceki kısımda görmüş olacağınız 

üzere eski PDB tasarımımız benzer olmasına karşın 4 adet ESC taşıyabilmekteydi. Bu sene 

Teknofest için 8 adet ESC ye hem güç taşıyacak hem soğutacak hem de motorlarımızın 

kablolarının oldukça kısa olmasını sağlayarak kablo karmaşasını engelleyecek bir PDB 

tasarladık. Bu devremiz üzerinde görülebileceği üzere ESC’lerin PWM hatları da bir 

konnektöre çekilmiştir. Bu konnektörden çıkan paralel kablo ile Tek kartlı bilgisayarımızı ve 

diğer bileşenlerimizi taşıyacak devremiz ile bağlantı kurulacaktır. Paralel kablo kullandığımız 

için oldukça estetik ve kompakt bir çözüm üretmiş olduk. Yine devremizde boş alanları 

değerlendirebilmek adını bir adet ayarlı lineer regülatör bulunmaktadır. Beklenmeyen bir 

ihtiyaç durumunda kullanılabilmek üzere boş bırakılan bu regülatör, devre üzerinde bulunan 

12V çıkışı gibi bir sigortaya sahiptir. 

 

Resim.27 PDB ön. 

 



 
 

 

 

Resim.28 PDB arka. 

Motor sürücülerimizden çıkan motor kabloları devremize lehimlendikten sonra yüzey montajlı 

yerli üretim TTAF konnektörlerimize gitmektedir. Bu konnektörler sayesinde motor 

kablolarımızı kolayca takıp çıkarabilme imkanına sahibiz. 

 

 Kontrol Devresi 

Aracımızın içerisinde görüntü işleme yapabilmek bizim için oldukça önemli bir 

noktaydı. Bunun için Seçeceğimiz SBC(Tek kartlı bilgisayar) hem yeteri kadar küçük, hem de 

yeteri kadar güçlü olmalıydı. Seçeneklerimiz arasından Nvidia Jetson Nano kartını kullanmayı 

tercih ettik. İlk amacımız tamamen İşlem modülünü kendi devremize gömmek idi. Yanı Jetson 

Nano nun taşıyıcı kartını elimine etmiş olacak ve kendi tasarımımızı yapmış olacaktık. Ancak 

yine karşımızda en büyük engel çizeceğimiz devreyi ürettirmek olacaktı. Devre üzerinde sinyal 

bütünlüğünü korumak, parasitik etkileri azaltmak gibi ihtiyaçlar sebebi ile Jetson Nano’yu 

gömmek için çizeceğimiz devre, tahminlerimize göre en az 6 katlı olmalıydı.  6 katlı devre 

ürettirebilmek bir yana, devrede kullanmak zorunda kalacağımız kör ve gömülü viaların üretim 

maliyetini çok fazla arttıracak olması gerçeği, bizi bu fikirden oldukça uzaklaştırdı. Bu nedenler 

Jetson Nano’yu kendi taşıyıcı devresi ile birlikte kullanarak kendi devremiz üzerine 

konuşlandıracaktık. 40 Pinlik soketine bir paralel kablo bağlayıp kendi devremize gerekli 

bağlantıları alacaktık. Aşağıda gördüğünüz görsel devremizin tasarımı hala değişmekte olduğu 

için son hal değildir. 



 
 

 

Görmüş 

olduğunuz görselden 

de anlaşılacağı üzere 

Kontrol devremiz hala 

tasarım sürecindedir. 

Ancak genel olarak 

bağlantıları ve 

Üzerinde kullanılacak 

olan entegrelerin 

bazıları kesinleşmiştir. 

Sol tarafta bu devrenin 

ana elemanlarını 

içeren basit bir şema 

görüyorsunuz. 

 

 

 

Resim.29 Kontrol devremiz. 



 
 

 

Kontrol kartımızın araç içerisinde üstleneceği görev büyüktür. Kısaca anlatmak 

gerekirse; Devremizin üstünde gelen 12V gerilimi ihtiyaçları doğrultusunda 5V ve 3.3V a 

çevirecek, özellikle 5V hattında yüksek akım sağlayabilen regülatörler 

bulunacaktır.(TPS568230FRJER gibi…) Bu regülatörlerin tasarımı geçmişte çizmiş 

olduğumuz BUCK çeviriciler sayesinde kolaylaşmıştır. Aşağıdaki resimde Çizmiş olduğumuz 

örnek bir çeviriciyi göreceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 Bu çeviriciler devre üzerinde gerekli olan tüm gücü sağlayacaktır. Yüksek akım 

sağlamak gerekilen hatlar için SMPS entegreleri kullanmayı tercih ettik. Ayrıca Tercih 

ettiğimiz entegreler seçeneklerimiz arasında en verimli olanları idi. Araç içerisinde gereksiz ısı 

üretimi kesinlikle istenmeyen bir durum olduğu için mümkün olduğu kadar devre 

yerleşimlerimiz de ısıyı dağıtacak biçimde düzenlenmiştir. Çizdiğimiz devrelerde ısı ve akım 

taşıma kapasitesine çok önem veriyoruz.  

 Devremiz üzerinde aynı zamanda gripperdaki DC motorları sürecek motor sürücüler, 

ışıkları açık kapatabilmek için röle devresi, IMU, devremize gömeceğimiz PLC modülü 

bulunmaktadır. Aşağıda motor sürücümüzün örneğini görebilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 Aracımızda IMU olarak Bosch BNO055 entegresini kullanmayı tercih ettik. Rakiplerine 

göre daha kaliteli yapısı ve dokümantasyonunun yanında kendini kalibre edebiliyor olması 

sebebi ile bu şekilde bir tercih yaptık. Ayrıca aracımızın içerisine bir sıcaklık ve nem sensörü 

koymaya karar verdik, bunun sebebi tüp içerisindeki durumu su altında monitör edebilmek idi.  

 Özetlemek gerekirse kontrol devresinde her şeyi kendi devremize gömmeye, ve 

elimizden geldiği kadar yenilikçi metotlar ile devrelerimizi çizmeye karar verdik. 

 

 

 

 

Resim.31 LM22670 Entegresi ile tasarlanmış 

BUCK dönüştürücü 

Resim.30 LM22670 Şematik 

Resim.32 L6205 Entegresi kullanılarak yaptığımız Motor sürücüler 



 
 

 

 BAS30 

Aracımız görev esnasında iken su altındaki basınç ve sıcaklık koşullarını ölçebilmesi 

için geliştirdiğimiz sensör. Kontrol devremiz ile I2C hattı üzerinden haberleşecek bu sensörün 

tasarımında dikkat ettiğimiz nokta olabildiği kadar kompakt olmasıydı. TE Connectivity’ nin 

MS5637 entegresi bu iş için tercih ettiğimiz entegreydi. Aşağıda Bas 30 ismini koyduğumuz 

devreyi göreceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

İç Düzen 

Aşağıda eski aracımızın iç düzeninin fotoğraflarını göreceksiniz. Teknofest için 

hazırladığımız yeni aracın da iç düzeni bu yapıda olacaktır. Eski aracımızdan farklı olarak kablo 

sayısını azaltarak kompakt yapıyı arttırmayı hedefledik. Yine benzer bir şekilde tüm elektronik 

sistem tüpün içerisinden geri çekilerek çıkartılabilecek bir yapıya sahip olacaktır. Bu tercih 

kolay servis edilebilme amacı ile yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim.33 Kendi tasarımımız olan basınç ve 

sıcaklık sensörü. 

Resim.34 Eski aracımızın iç düzeni. 



 
 

 

Durum Ekranı ve Akıllı Aydınlatma 

İTÜ ROV Takımı olarak bütün çalışmalarımızı sponsorlarımızdan sağladığımız 

kaynaklarla yürütmekteyiz. Sponsorluk anlaşmaları gereği sponsorlarımızın markalarını 

aracımızın üzerinde tanıtma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Sponsorlarımızın markalarının 

logolarını aracımız üzerine etiketle yapıştırarak tanıtmak aracımızın görüntüsünü olumsuz 

etkilemektedir. Aracımız üzerindeki etiket kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla “Durum 

Ekranı ve Akıllı Aydınlatma Kontrolcüsü” sistemini tasarladık. Tasarladığımız bu sistemle 

birlikte sponsorlarımızın marka logoları aracın içerisindeki durum ekranı ile tanıtılmakta ve 

ekranın ayrı bir bölümünde su altı aracımızın tüp içi sıcaklık ve nem bilgileri eşzamanlı olarak 

gösterilmektedir. Ayrıca bu sistem “Adreslenebilir Şerit LED” olarak bilinen özel bir 

aydınlatma çözümünü kontrol etmektedir ve araç aydınlatması araç içindeki sıcaklık ve nem 

değişikliklerine tepki vermektedir. Bu sistem sayesinde aracın geliştirilmesi süresince yapılan 

testlerde tüp içi sıcaklık ve nem durumunun gözlenmesi kolaylaştırılmıştır. 

Sistemimizde, gücünü Atmega328P tümdevresinden alan bir kontrol kartı (Resim.35) 

bulunmaktadır. Bu kontrol kartı üzerinde bir adet DHT22 sıcaklık ve nem sensörüne, 

“ws2812b” standardındaki adreslenebilir şerit LED’leri sürmek için gerekli donanıma ve 

Nextion LCD (Resim.36) ekranlar ile haberleşmek için kullanılabilecek bir bağlantı 

arayüzüne sahiptir. Nextion LCD ekran, kendi içerisinde çalışan bir mikrodenetleyiciye 

sahiptir. Kontrol kartı sensörden veri okur, bu veriyi LCD’ye gönderir ve LED’leri sürer. 

LCD, kendisine gelen veriyi ekranda veri için ayrılmış alanda sergiler ve aynı zamanda 

sponsor logolarını kendi hafızasından çekerek ekranda sergiler. 

 

Resim.35 Durum Ekranı ve Akıllı Aydınlatma Kontrolcüsü                           Resim.36  - Nextion LCD 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.3.4 Algoritma tasarımı 

Aracımızda yüksek seviye işlemler için Jatson Nano adlı bilgisayar, daha düşük seviye 

işlemleri gerçekleştirmesi için üzerinde ivmeölçer, pusula ve basınç sensörü  barındıran ARM 

cortex M4 tabanlı STM marka kontrolcü kartı bulunmaktadır. Kontrolcü kartımızın temel 

görevi pilot tarafından verilen komutları motorlara aktarmaktır. Tasarlamış olduğumuz 

algoritma araç hareketini en stabil şekilde sağlayabilmek için PID algoritması kullanmaktadır. 

Denemeler esnasında tasarlamış olduğum PID algoritmasının en verimli şekilde çalışabilmesi 

için P,I katsayılarının kullanılmasına karar verilmiştir. P ve I katsayıların en optimize değerleri 

yapılan deneylerle bulunmuştur. Araca görevlere yönelik farklı hareket kabiliyeti kazandırmak 

için atik ve hantal sürüş modları tasarlanmıştır ve modlara özel P ve I katsayıları hesaplanmıştır. 

Kontrolcü kartımıza bağlı olan ivme, pusula ve basınç sensorleri, pilot tarafından gönderilen 

komutlarla kalman filtresiyle filtrelenerek aracın dengesiz hareketleri engellenmektedir. 

Filtrenin çıktı PID algoritmasına verilmekte ve motorlara verilecek itki değerlerinin bulunduğu 

matris ortaya çıkmaktadır. Bu matristeki itki değerleri kontrolcü kartımızca motor esc’lerine 

pwm sinyali olarak gönderilmektedir. 

 

Aracımızın kontrol algoritması tasarımında Model-based feedback linearization 

controller[1] makalesinden yararlanılmıştır.  

Kalman filtre tasarımında Iterative Kalman Filter and Related Algorithms for Non-linear 

Systems[2] makalesinden yararlanılmıştır. 

 

Aracımızda kullanılan Jetson Nano bilgisayarı ÖTR’de belirtilmiş olan Raspberry pi 

yerine tercih edilmiştir. Araçta Raspberry pi yerine Jetson Nano’nun bilgisayar olarak tercih 

edilme sebebi Raspberry pi’nin işlem kapasitesinin otonom görevler için kullanılacak olan 

görüntü işleme, yol planlama, otonom hareket ve derin öğrenme algoritmaları için yetersiz 

olmasıdır. Jatson Nano üzerindeki cuda çekirdekleri sayesinde ile Raspberry pi’den çok daha 

yüksek işlem kapasitesine sahiptir. Jetson Nano araç bilgisayarı üzerinde çalışacak olan tüm 

sistemin gecikmesinin(latency) düşük, veriminin(throughput) yüksek olmasına, kamera 

görüntüsünün yüksek ağ genişliğinde aktarılmasına sebep olmaktadır.  

 

Araç bilgisayarımızın temel görevi yer istasyonu ile kontrolcü arasındaki iletişimi 

sağlamak, kamera verisini yer istasyonuna göndermek ve otonom görevler için görüntü işleme 

yapmak, yol planlama(path planning) hesaplamaları yapmaktır. Araç bilgisayarımızın üzerinde 

modüler ve fonksiyonel bir yazılım mimarisi kurulmasını sağlayan ROS adlı robot kontrol 

sistemi çalışmatadır. ROS sayesinde eş zamanlı olarak araç kamerası tarafından sağlanan 

görüntü alınmakta, yer kontrol istasyonu ile haberleşilmekte, kontrol kartı ile haberleşilmekte 

ve otonom görevler için görüntü işleme yapılmaktadır. Araçta yapılacak olan nesne tespiti için 

hem klasik matematiksel görüntü işleme algoritmaları hem de yapay sinir ağları ve derin 

öğrenme gibi modern yaklaşımlar kullanılmaktadır. Yapılan testlerle bu iki yaklaşım 

performans(saniyede işlediği kare sayısı) ve tespit oranı üzerinde karşılaştırılmaktadır. 

Tasarlanmış olan klasik yöntemle görüntü işleme algoritmasının pseudocode’u aşağıdaki 

gibidir: 

 Kameradan kare oku 

 Kareyi tek kanallı yap 

 Kareyi alçak geçiren filtreden geçir 

 Gradient descent metodu ile tekli kareye çevir 

 Canny tespit yöntemi ile kenarları tespit et 

 Çevre(Contour) tespit et 

 Hough Circle algoritması ile yuvarlak şekilleri bul 

 Bulunan çevrelerle yuvarlakları filtrele ve tespit oranını artır 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Yazılım Tasarım 
 

ARM mimarili kontrol kartında RTOS işletim sistemi çalışmaktadır. Yazılım dili olarak 

C/C++ kullanılmaktadır. Sensör verileri SPI/I2C/Serial protokolleri dinlenilerek okunmaktadır. 

Motorlara verilen sinyaller işlemcimiz yüksek frekansları üretebilme kabiliyeti sayesinde 

yüksek frekanslarda pwm sinyali olarak motor ESC’lerine verilmektedir. Kontrol kartımızın 

algoritma tasarımında hazır kütüphaneler kullanılmayıp tüm fonksiyonlar yazılım ekibimiz 

tarafından yazılan kodlarla yapılmaktadır. Kontrolcü kartımızda ARM işletim sisteminin 

sağlamış olduğu thread’ler kullanılmaktadır. Dinlenilmekte olan kanala sinyal geldiği zaman 

ilgili thread’in bağlı olduğu event’i aktive eder böylece ARM işlemcinin işlem kapasitesinin 

gerektiği kadar kullanılır. 

 

Araç bilgisayarı üzerindeki ROS platformunda her ayrı iş için farklı paketler 

çalışmaktadır. Bu paketler Python programlama dili ile yazılmaktadır. Kontrol kartı ile yapılan 

serial haberleşme için rosserial, usb kamera görüntüsü almak için usbcam, kontrol istasyonuna 

görüntü aktarımı yapmak için gscam kullanılmaktadır. Araç üzerinde görüntü işlemenin 

yapılabilmesi için her kare cv_bridge paketi kullanılarak istenilen formata getirilmektedir. 

Klasik yöntemle görüntü işleme için python dilinde OpenCV kütüphanesi kullanılmaktadır. 

Derin öğrenme algoritmaları için Python dilindeki tensorflow ve keras iskeleti(framework) 

kullanılmaktadır. Her ayrı işlem için ROS mimarisinin sunmuş olduğu ayrı thread’lerde çalışan 

düğüm(node) yapıları kullanılmaktadır. 

 

Araç kontrolü için geliştirilen PID algoritması ve otonom görevler için geliştirilen yol 

planlama(path planning), görüntü işleme ve derin öğrenme ile tespit ve tespite güdümleme 

algoritmaları gerçek ortamda denenmeden önce simulasyon ortamında test edilip en optimize 

haline getirilmektedir.  Simulasyon ortamı olarak gazebo ve gazebo paketlerinden biri olan aynı 

zamanda gerçeğe çok yakın su ortamını ve tüm araç parametrelerini alarak gerçek araç 

dinamiklerini sunan uuvsimulator paketi kullanılmaktadır. Otonom görevdeki tespit 

algoritmaları için klasik(görüntü işleme) ve modern(derin öğrenme) yaklaşımlar denenmiştir. 

Testlerde ışık, nesneye uzaklık gibi parametrelerin en optimumda olduğu zamanlarda görüntü 

işleme ile nesne tespitinin daha yüksek doğrulukla, ışık, nesneye uzaklık, nesnenin duruş açısı 

Şema 6. Kontrolcü Akış Diyagramı 



 
 

 

gibi parametreler optimumdan uzaklaştıkça derin öğrenme tekniklerinin daha yüksek 

doğrulukla çalıştığı tespit edilmiştir. Saniyedeki kare işleme performansı açısından deney 

yapıldığında görüntü işleme algoritmalarının derin öğrenme algoritmalarından daha hızlı 

çalıştığı gözlemlenmiştir. Tespit algoritmasının çıktısı tespit edilen nesnenin araca göre 
konumunu ve duruş açısını barındıran bir matrisdir. Bu matris güdüm algoritmasının inputu olarak 

kullanılmaktadır. Tasarlanmış olan güdüm algoritmasında[3] 3D Path Following and Tracking for an 

Inspection Class ROV bu makaleden yararlanılmıştır. 

Sistemde oluşabilecek hataları tespit etmek çözmek için test senaryoları oluşturulup uzun 

süreli testler yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Dış Arayüzler 

Kontrol istasyonunun işlevleri pilot ve yardımcı pilot tarafından verilen komutların araca 

gönderilmesi ve araçtan gelen kamera ve sensör verilerinin pilota gösterilmesidir. Bu işlevlerin 

yerine getirilmesi için python dilinde yazılmış olan servisler kamera haberleşmesi, joystick, 

veri haberleşmesi, arayüz güncelleme ve seyir defteri tutma(log) şeklindedir. Tüm servislerin 

eş zamanlı ve en düşük gecikme ile çalışabilmesi için her biri ayrı thread’de çalışmaktadır. 

Kamera haberleşmesi araç tarafından yapılan kamera yayınlarının alınıp arayüze aktarılmasını 

sağlar, bu alt bileşende gscam paketi kullanılmıştır.. Joystick alt bileşeni pilot joystick’inden 

verilen komutun alınmasını ve veri haberleşmesi alt bileşenine aktarılmasını sağlar, bu alt 

bileşende python dilinde pygame kütüphanesi kullanılmıştır.  

 

Veri haberleşmesi alt bileşeni joystick’ten gelen verinin ekibimizce belirlenen haberleşme 

mesaj tipine uygun olarak paketlenip araca gönderilmesini ve araçtan gelen sensor verisinin 

arayüz güncelleme alt bileşenine aktarılmasını sağlar, bu alt bileşende Python dilindeki socket 

kütüphanesinden yararlanılarak TCP/IP protokolü kullanılmaktadır. Araç ve kontrol 

istasyonunun IP’leri yeniden başlatmalardaki IP değişimlerini önlemek için statik IP olarak 

ayarlanmıştır. Arayüz güncelleme alt bileşeni arayüzde gösterilmesi istenilen tüm verinin 

arayüzde gösterilmesini sağlar, bu alt bileşende python dilinde PyQt kütüphanesi kullanılmıştır.  

 

 

Resim.37 Araç Simülasyonu (örnek araç ile) 



 
 

 

 

Seyir defteri alt bileşeninde sürüş esnasında araçtan gelen tüm verinin sürüş sonrasında 

yazılım ekibimiz tarafından incelenmesi üzerine kaydı tutulmaktadır. Aracın görevlere yönelik 

geliştirilen hantal ve atik modları arayüz üzerinde seçilebilmektedir. Manipilatorün 

kullanılacağı hassas görevler için hantal, hız gerektiren görevler için atik modu tercih 

edilmektedir. 

 

Arayüz görsel tasarım sürecinde sadelik, hızlılık ve kolay kullanım prensiplerine dikkat 

edilmiştir. Arayüz tasarımında Qt Designer kullanılmaktadır. Arayüz, arkasında çalışan arayüz 

güncelleme alt bileşeni sayesinde saniyede 30 kez güncellenerek gelen tüm verinin anlık olarak 

pilot ve yardımcı pilota sunulmasını sağlamaktadır. Yapılan testlerde stabil 720P 30 fps görüntü 

elde edilmiştir. Kameranın gecikme süresi(latency) 100ms olarak tespit edilmiştir. Arayüzde 

sensor değerleri daha kolay anlaşılabilmesi için görselleştirmektedir. Arayüze yanlış motor 

kullanımını engellemek için itki motorlarlarını ve manipülator motorlarını açıp kapatan kilit 

butonları yerleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim.38 Yer istasyonu Arayüz Tasarımı 



 
 

 

5. GÜVENLİK 

5.1. İş Güvenliği Felsefesi 

Bu sene İTÜ ROV Takımı olarak ROVun tasarımı, montaj gibi teknik işlerin yanı sıra en 

büyük önceliğimizi iş güvenliği ve emniyetine verdik. Testlerde, atölye çalışmalarında, atölye 

dışı çalışmalarda kısacası her aşamada önceliğimiz çalışmak için güvenli ve konforlu alanı 

oluşturmak oldu. Takım olarak, ekip üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi ve olası iş 

kazalarını önlemek için her türlü önlemi uygulamaktan kaçınmadık. Bu nedenle iş güvenliği 

protokollerini ve prosedürlerini yerinde ve tam bir şekilde uygulama yoluna gittik. 

 

Şartnamede yer alan isterler ve çalışmalarımız sırasında karşılaşılan durumlar 

doğrultusunda aşağıdaki önlemler alınmıştır: 

• Yer istasyonu üzerinde acil bir durumda güç aktarımını kesmek üzere erişimi kolay bir 

yere konumlandırılmış acil durdurma butonu bulunacaktır. Bu buton hakkında yarışma ekibine 

(pilot ve y. pilotlar) bilgi verilecektir. 

• Aracın su üstü kontrol istasyonu ile iletişimini sağlayan kablo üzerinde fazla akım 

çekilmesi durumlarına önlem olarak sigorta yer alacaktır. 

• Elektrik motorlarının izolasyonu iç bobinlerin epoksilenmesi ile elde edilecek olup, dış 

kısımları da olası bir kazayı engellemek için parmakların giremeyeceği bir kafes ile 

korunacaktır. 

• Tasarımsal olarak sivri uçlardan kaçınılacak, araç üzerinde sivri noktalar da eğe ve 

zımpara yardımı ile yuvarlatılacaktır. 

• Elektriksel bağlantıların gergin olmaması üzerine yarışma esnasında kablo tutan ekip 

üyemize bilgilendirme yapılacaktır. Aracın üzerine ve yer istasyonuna koyulacak karabinalar 

kabloyu olası bir gerginlik durumunda bağlantı kopmalarına karşı koruyacaktır. 

• Yer istasyonu ve aracın elektriği su üstünde ayrılacak, aynı hat üzerinden 

beslenmeyecektir. 

• Tüm parçalar sıkı bir şekilde monte edilecek, serbest şekilde kablo ve parça 

bırakılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim.39-40 Motor için kullanılan koruyucu kafes.(solda) 

Acil durumlar için bulunan acil durum stop butonu.(sağda) 



 
 

 

 

Ayrıca yukarıdaki yarışmaya yönelik güvenlik önlemleri haricinde aşağıdaki önlemler 

aracın özellikle üretimi esnasında alınan önlemlerdir: 

• Kesici el aletleri ve elektrikli aletler kullanırken gözlük ve koruyucu eldiven takılması. 

• Epoksi, hızlı yapıştırıcı gibi malzemelerin ten ile temasından kaçınmak için eldiven 

kullanımı ile hazırlık ve uygulama esnasında maske kullanımı. 

• Yüksek devirli el aletlerinin kesme işlemi esnasında kesme ekseninde kimsenin 

bulunmaması. 

• Yangın durumlarına karşı atölyede yangın tüpü bulundurulması. 

• Acil durumlara karşı atölyede ilk yardım kiti bulundurulması. 

• Lehim dumanından kaçınmak için ortamın düzenli şekilde havalandırılması ve lehim 

yapan kişinin maske kullanması. 

• Yüksek gerilimin geçtiği kabloların eldiven yardımıyla tutulması. 

 

Yukarıda yer alan güvenlik önlemleri tüm ekip üyeleri ile paylaşılarak olası kazalardan kaçınılır 

ve kaza durumlarında yapılabilecekler hakkında bu üyeler bilgilendirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim.41-43 Güvenli çalışma ortamı  



 
 

 

5.2.Operasyon Güvenlik Yönergesi 

Aracın yüzdürüldüğü durumda takip edilmesi gereken bu yönerge teste katılan tüm 

üyelere belirtilerek, gerekli önlemleri almaları sağlanır. 

 

Başlangıç Kontrol Listesi 

• Etrafı kontrol et 

• Güç kaynağını kapalı tut 

• Güç kablosunu ROV’a bağla 

• Anderson konektörlerini güç kaynağına bağla 

• Elektronik muhafazayı kontrol et 

 

Dalış Öncesi Kontrol Listesi 

• Yer istasyonunu başlat 

• ROV’a güç ver 

• ROV’u başlat 

• Elektronik sistemi kontrol istasyonundan kontrol et 

• ROV’ı yere koy ve insanların iticilerden uzak durduğundan emin ol 

• ROV’yi manuel moda getir 

• ROV’u devreye al 

• Vektörlenmiş iticilerin serbestçe döndüğünü kontrol etmek için ileri / geri çubuğunu ileri 

doğru bastır 

• Dikey iticilerin serbestçe dönüp dönmediğini kontrol etmek için yukarı / aşağı çubuğu öne 

doğru 

bastır 

• ROV’u devre dışı bırakın. 

• ROV’u suya koyun 

• ROV’u devreye alın. 

• Tüm aracı tekrar yer istasyonundan kontrol edin (kamera, elektronik cihaz…) 

• Sızıntı kontrolü 

• ROV’nun yüzdürme ve stabilite kontrolü 

 

 



 
 

 

Dalış Kontrol Listesi 

• Zamanlayıcıyı başlat 

• Görev tamamlandıysa ROV’u yere bırak 

Eğer Balon Bulunduysa (Eğer araç çalışırken balon bulunursa) 

• Gücü kapat 

• ROV’u sudan çıkar 

• ROV’u kontrol et ve sorunları bul 

• Sorun çözülürse, ROV’yu tekrar çalıştır 

 

Yanlış iletişim (İletişim eksikliğiyle karşılaşılırsa) 

• İletişimi kontrol et 

• Bir sorun aramaya başlat 

• Yer istasyonunu yeniden başlat 

• ROV yeniden başlatılamazsa, gücü kes 

• ROV’u yere al 

• ROV’u kontrol et ve sorunları bul 

• Sorun çözülürse, ROV’yu tekrar çalıştır 

Dalış Sonrası Kontrol Listesi 

• Aracı temiz suyla yıka 

• Kumlu bir ortamda veya deniz yosununda çalışılıyor ise, iticilerin içindeki kum ve deniz 

yosununu temizle. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resim.20 

6. TEST 

6.1. Planlanan Test Süreci 

Normal şartlar altında test süreci İTÜ bünyesinde hizmet veren olimpik havuzda 

olacaktı. Ancak son durumda havuzun kullanıma kapatılmasıyla aracın testlerini başka bir 

yerde yapmak durumunda kaldık. Bu noktada en yüksek seçenekler kampüs içerisinde yer 

alan Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı havuzu veya aynı şekilde kampüs içerisinde 

yer alan gölet şeklinde belirlenmiştir. Bu alanlarda aracımızı yüzdürmek için öncelikle izin 

almamız gerekiyor ve bu izinler üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Küçük çaplı 

sızdırmazlık testleri 20 litrelik kaplarda yapılmaya devam edilecektir. 

Elektronik kısmın testleri üyelerin kendi evlerindeki imkanlarla devam etmekte ancak 

osiloskop gibi daha gelişmiş aletlerin gerektiği noktalar, bu testlerin ertelenmesine neden 

olmaktadır. 

Yazılım için gerekli olan testler aynı şekilde devam etmekte, bazı algoritmalar 

simülasyon ortamında denenmeye devam etmektedir. 

Tasarlanan iticiler için geliştirilen test düzeneği kullanılamasa da ilerde kullanılması 

planlanmaktadır. Bu basit kuvvet kolu düzeneği sayesinde iticilerin itiş gücü değerlerine 

ulaşılabilmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. TECRÜBE 

Tasarım sürecinin karantina zamanına denk gelmesi bize çok farklı açılardan 

tecrübeler kattı. Özellikle uzaktan iletişim ve uzaktan toplantı yeteneklerimizi geliştirdi. 

Tecrübe konusunda edindiğimiz bilgileri yeni üyelere aktarma ve bilginin sürekliliği 

konusunda çalışmalar yaptık.  

Önceki yıllardan gelen tecrübelerimizi arttırmak ve yeni şeyler öğrenmek için farklı 

tipte malzemeler-elektronik platformlar kullanmaya önem gösterdik. Yerinde saymak 

yerine farklı yollardan başarıya ulaşmak hepimiz için önemli bir ilke oldu. 

Edindiğimiz tecrübeler kadar edineceğimiz tecrübeler üzerine de planlamalar yaptık. 

Kendimizi hangi konuda geliştirebileceğimiz ve eksikliklerimiz üzerine düşünerek, 

aldığımız verimi arttırmaya çalıştık. 

 

 

 

8. Zaman ve bütçe planlama 

 

İTÜ ROV Takımı olarak her sene yarışmalara göre yeni bir araç tasarlamak ve bu aracı 

üretmek temelinde görev takvimimizi oluşturuyoruz. Her sene aramıza kazandırdığımız yeni 

üyelere tecrübelerimizi paylaşarak onların sorumluluk üstlenmesini beklerken takımımızın 

devamlılığını sağlıyoruz. her sene kendimize belirlediğimiz hedefler ve yarışmalar 

doğrultusunda görevler beliyor ve bu görevleri için hedef tarihlerimizi belirliyoruz.  

Kurumsal Riskler, Eleman Tedarik Riskleri, Stratejik riskler, Teknik riskler, Planlama 

Riskleri vb. gibi riskleri en aza indirmek için bu hedeflere olabildiğince sadık kalmaya 

çalışıyoruz. Yarışmanın bize atamış olduğu tarihsel aşamalar ilk kıstasımızdır. Bu kıstaslar 

üzerine Ar-Ge, Tasarım, Destekçi araştırması gibi temelden özele belirlediğimiz görevleri en 

optimum şekilde tarih belirleyip bu görevleri yerine getiriyoruz. Ürün gereksinimlerine 

ulaşılamaması, bütçenin aşılması, hata yoğunluğu yüksek ürün teslim edilmesi, Ürün 

performansında düşüklük, Tedariklerde yaşanan problemler, Eleman temini/yetkinliği gibi 

sorunlar için de kendimiz için kontrol zaman dilimi ayırıyoruz. 

 Görev tarihlerini yarışma öncesinde tasarım, üretim sürecini tamamen bitirecek şekilde 

yapıyoruz. Bu sayede aracımıza deneme ve sorun giderme aralığı, pilotumuz için de pratik 

yapma şansı kazandırmış oluyoruz.  

Çalışma sürecinde ve aracımızı kullanım aşamalarında riski en aza indirmek adına 

güvenliği en ön planda tutuyoruz. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

8.1 Zaman Tablosu 
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8.2 Bütçe Planlaması 

2020 aracımız için harcanması beklenen toplam tutarı (1.866.20 $) hesapladık, yarışma 

şartnamesini inceledik ve uluslararası yarışmadaki deneyimlerimize dayanarak, yeni göreve 

özel araçlar üretmek ve üretim için gereken para miktarını öngördük. Ekibimiz tasarım ve 

yapım sürecini buna göre planladı. Takımımıza destekçi araştırmaları da öngörülen bu tutara 

göre başlandı. 

Birçok bileşen son iki yılda değerlerini ve güvenilirliklerini kanıtladı ve yeniden 

kullanıldı. Maliyet analizlerinin ardından hızlı bir şekilde sponsor araştırmalarına başlıyoruz.  

 

8.3 Bütçe Tablosu 

Ürün Açıklama Adet 

Birim 

Fiyat 

Fiyat 

[USD] 

Fiyat 

[TL] Ekip 

6 Inch Enclosure 

Ön taraf şeffaf, arka 

taraf 15 delikli 6 inch 

set 1 $294,00 $294,00 ₺1.987,44 Mekanik 

T200 Thruster 

Dikey motorlar için 

thruster  8 $169,00 $1.352,00 ₺9.139,52 Mekanik 

Polietilen 

Şasi için kullanılacak 

ana malzeme 2 ₺126,00  ₺252,00 Mekanik 

Lazer Kesim ve CNC Şasi ve parça üretimi 1 ₺5.000,00  ₺5.000,00 Mekanik 

Penetratör 

Kablo sızdırmazlık 

parçası 50 $4,00 $200,00 ₺1.352,00 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 

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 8 $25,00 200 ₺1.352,00 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 

Pixhawk  1 606,40₺   606,40 ₺ Yazılım 

    0   

    0   

Takım Dergisi  30 36₺ 1080 ₺1.080,00 Organizasyon 

ROV Takımı 

Kıyafetleri  40 50₺ 2000 ₺2.000,00 Organizasyon 

Afiş,Broşür,Kartvizit    0 ₺500,00 Organizasyon 

       

Ekipler      

Mekanik 18.586,72 TL      

Elektronik 4.446,60 TL      

Yazılım 1.676,04 TL      

Organizasyon 3.580,00 TL      

       

USD  6,76 TL      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9. Özgünlük 

 

Aracımızı tasarlarken özgünlük kavramı bizim için en önemli anahtar kelimelerden biri oldu. 

Bu nedenle araca özgünlük katabilecek şeyleri önceden kararlaştırıp, bu kısımlar üzerinde 

geliştirme ve yerlileştirme çalışmaları yapılacaktır. Aracın özgünlük anlamında sahip olduğu 

özellikler şu şekilde sıralanmıştır: 

 

• İticiler: Yarışmada kendi tasarımımız olan iticileri kullanmayı planlamaktayız. 

Yetişebilirse BLDC motor dahil tüm iticiyi kendimiz tasarlayacağız. BLDC Motorun 

yetişmemesi durumunda bu kısım tedarik edilip dış kasa ve pervaneler üretilecektir. 

 

• 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. Bu alanın sızdırmaması için 

denemeler yardımı ile bulduğumuz 2 katmanlı sızdırmazlık uygulaması yapılacaktır. 

Yurtdışından tedarik edilen tüplere göre daha özgün olacaktır. 

 

• Kontrol Algoritması: Aracın kontrolü kendi tasarımımız olan devre ile sağlanacaktır. 

Kontrol algoritmaları da araca özel yazılacak olup sistemin iyileştirilmesi için ekstra özellikler 

içerecektir.   

 

• Elektronik Devre: Algoritmalarımızı ST mikrokontrolcü tabanlı bir devre ile kontrol 

edeceğiz. Bu devre aracımıza yönelik tasarlanacak, doğal olarak bu sisteme özgün bir devre 

olacaktır. 

 

• Sensörler: Araçta ihtiyacımız olan verileri toplayabilmek adına kendi sensör 

modüllerimizi geliştirmeyi hedefledik. Aracımızda su basıncı ve sıcaklığını ölçen kendi özgün 

tasarımımız olan su basıncı ve sıcaklığı sensör modülünü, sızdırmaz tüp içindeki sıcaklığı ve 

nemi ölçen kendi özgün tasarımımız olan sensör sistemini ve yine kendimizin geliştereceği 

inertial measurement unit bileşenini kullanmayı hedefliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

10. KAYNAKÇA 

 

4.2 Mekanik 

1) https://www.engineersedge.com/fluid_flow/rectangular_flat_plate_drag_14036.htm 

2)https://www.engineersedge.com/fluid_flow/long_cylinder_surface_drag_14039.htm 

3)https://www.lmnoeng.com/Drag/index.php 
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