
 

 

 

 

 

T.C. 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

 

Gemi ve Denizcilik Kulübü 
 

WAVETECH ROV TAKIMI 
 

 

TEKNOFEST  HAVACILIK UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI 

 

KRİTİK TASARIM RAPORU 
 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Takım Danışmanı : Dr. Öğretim Üyesi  Haydar Bayar 

 

Takım Kaptanı : Enes Gazi Korkmaz, Gemi İnş. ve Gemi Mak. 

Mühendisliği 

Koordinatör : Halil Göktürk Çelik, Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği 

 

 

Takım Üyeleri :  

    

-Aybike Elverdi - Makine Mühendisliği, İletişim Ekibi 

-Hasan Ali Doru - Gemi Mak. İşletme Mühendisliği, Mekanik Ekibi 

- Veysel Kantarcılar - Makine Mühendisliği, Elektronik ve Yazılım Ekibi 

-Gökşen Ali Torbacıoğlu - Elektronik Haberleşme Mühendisliği, 

Elektronik ve Yazılım Ekibi 

-Ali Gündüz - Gemi İnş. ve Gemi Mak. Mühendisliği, Mekanik Ekibi 

-Arda Tüfekçi - Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Elektronik 

Ekibi 

-Özkan Efeoğlu - Makine Mühendisliği, Mekanik Ekibi 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________ 

Ön Tasarım Raporu                                                                                             WaveTech ROV Takımı        

1                                                     

 

İçindekiler 

 

 

1. Rapor Özeti  ……………………………………………………………………………………...… 2 

2. Takım Şeması …………………………………………………………………………………....… 3 

2.1.  Takım Üyeleri ………………………………………………….…………......………………. 3 
2.2.  Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı ……………………….…………….…………….... 5 

       3. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi………………………………………………………………..6 
       4. Araç Tasarımı ……………………………...…………………………………………….……………7 
 4.1. Sistem Tasarımı ……………………………..…………………………..……………….…...... 7 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı ……………………………....……………….…………………….. 7 
4.2.1.  Mekanik Tasarım Süreci …………………....……………………………….……... 7 
4.2.2.  Kullanılan Malzemeler …………………………………………………………….. 9 
4.2.3.  Üretim Yöntemleri ………………………………………………………...…...…. 10 
4.2.4.  Fiziksel Özellikler ……………………………………………………………...… 11 

 4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı ………………………………………... 11 
  4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci ……………..………………………………………….. 12 
  4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci ………..……………………………………………….. 14 

 4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci ……………..…………………………………………….. 16 
4.4. Dış Arayüzler …………………………………………………………....………………....… 16 

       5. Güvenlik ……………………………………………………………………….……...…………… 18 
       6. Testler ……………………………………………………………………………………….…..…..20 
       7.  Edindiğimiz Tecrübeler    ……………………………………………………………………..…… 21 

       8. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması……………………………………………………..……..………22 
   8.1. Bütçe Planlaması …………………………………………………………………….....…….. 22 
 8.2. Zaman Planlaması ………………………………………………………………..….......…...  24 
 8.3. Risk Planlaması ……………………………………………………………………....….…...  25 
       9. Özgünlük …………………………………………………………………………………..…….…. 27 
       10. Referanslar ……………………………………………………………………….………...……... 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________ 

Ön Tasarım Raporu                                                                                             WaveTech ROV Takımı        

2                                                     

Görsel 2.2.1 - 2018 Savunma Sanayii Başkanlığı ROBOİK Yarışması, Takım Fotoğrafımız 

 

1. Rapor Özeti 

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi ve Denizcilik Kulübü bünyesinde bir ROV takımı  kurma fikri ilk 

olarak 2017 yılının başında ortaya atıldı ve resmi olarak GEMDEK ROV Takımı ismi ile kulübümüz 

içerisinde kuruldu. 2018 yılında isim değiştirme kararı alarak takımımızın ismi WaveTech ROV Takımı 

olarak değiştirildi. 2017-2018 eğitim dönemi başlangıcında takımımız faal hale geldi. İhtiyaç duyulan bilgi 

ve kabiliyetlere göre farklı bölümlerden arkadaşlarımızın dahil olduğu bir ekip kurularak  çalışmalara 

başlandı. Takımımız bugüne kadar üç farklı insansız su altı aracı yarışmasına katıldı. Bu yarışmalar sırası ile 

Mate ROV 2018, Teknofest 2018, ve son olarak da Savunma Sanayi Başkalığı’nın organize ettiği ROBOİK 

İnsansız Su Altı Sistemleri Prototip Yarışmasıdır.  

 

Takımımızın kuruluşundaki temel amaçlarından birisi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği, Gemi Makine İşletme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinde okuyan 

öğrencilerin yazılım ve elektronik alanlarında kendilerini geliştirmeleri  ve  mühendislik  vizyonlarını 

arttırmalarıdır.  Bunun yanında disiplinler arası çalışma kabiliyetlerimizi arttırmayı hedeflemekteyiz.  

 

Proje kapsamında takım olarak farklı disiplinler arası çalışma yeteneğimizi arttırmak için takımımız 

içindeki alt ekipler arasında iş anlatım toplantıları yapmaktayız. Bu toplantılarda mekanik ekip, elektronik 

ve yazılım ekibine yüzeysel olarak yaptıkları iş hakkında tasarım ve üretim esaslarını anlatırken aynı şekilde 

elektronik ve yazılım ekibindeki arkadaşlar da mekanik ekibine kendi işlerini anlatmaktadır. Bu şekilde 

takımımız projenin tümü hakkında fikir sahibi olmakta ve çözüm üretme kabiliyetlerimiz gelişmektedir. Ek 

olarak sürekli ihtiyacımız olan ve yüksek maliyete yol açan CNC freze ile kesim ihtiyacımız için takım olarak 

bir mini CNC freze yaptık ve kullanmaktayız.  

 

Ayrıca takım olarak sosyal alanlarda da faaliyet göstermeye çalışmaktayız. Bu doğrultuda İDEF 

2019 fuarında okulumuzu ve Y.T.Ü. Gemi ve Denizcilik Fakültesini temsil etme fırsatımız oldu. 
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2. Takım Şeması 

  

       

2.1 Takım Üyeleri 

 

 

Enes Gazi Korkmaz 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği 2.sınıf öğrencisiyim. Gemi ve Denizcilik Kulübü 

WaveTech ROV takımı kaptanıyım.2 yıldır takımda tasarım ve mekanik 

ekibinde görev aldıktan sonra bu sene takım kaptanlığı görevini 

üstlendim. 

 

 

 

Halil Göktürk Çelik 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 

3. sınıf öğrencisiyim. WaveTech ROV Takımının koordinatörüyüm. Yaklaşık üç 

yıldır insansız su altı sistemleri ile ilgileniyorum. Takımda 2. yılım ve 2018 

Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasında E.G.A  İ.S.A.S. Takımının takım 

kaptanlığı görevini üstlendim.  

  

 

 

 

Ali Gündüz 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği 2.sınıf öğrencisiyim.Takıma bu sene içerisinde yeni 

katıldım.Takımın mekanik ekibinde yer alıyorum. 

 

 

 

Gökşen Ali Torbacıoğlu 

 

  Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2. 

sınıf öğrencisiyim. Gemi ve Denizcilik kulübü  WaveTech ROV takımı üyesiyim. 

2 yıldır robotik alanında çalışmalar yapıyorum. 2 kere çizgi izleyen ve 2 kere ROV 

yapmak için bazı takımlarda görev aldım. Aynı zamanda yazılım kısımlarında da 

görevlerim oldu. Bu takımda hem elektronik hem de yazılım kısmında görev 

alacağım. 
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Aybike Elverdi 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf 

öğrencisiyim.  Altı aydır Gemi ve Denizcilik kulübü WaveTech ROV 

takımında İletişim ve Sosyal Medya Ekibinde görev yapmaktayım. Adobe 

Photoshop programındaki yetkinliğimi  ve  aldığım mühendislik  eğitimini 

takım içerisinde kullanmaktayım.  

 

 

Arda Tüfekçi 

 

 Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme mühendisliği 2.sınıf 

öğrencisiyim. Gemi ve Denizcilik Kulübü WaveTech ROV takımı üyesiyim. İki 

senedir yazılımda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Takımın hem yazılım hem 

elektronik kapsamındaki çalışmalarında rol alacağım. 

 

 

 

Veysel Kantarcılar 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 

öğrenciyim. Daha önce Teknofest için Roket  (Sitare) ve ROV ( Filika ) 

takımları ile yarıştım. SSB nin denizaltı yarışmasında takımımızda görev aldım. 

Yazılım ile ilgileniyorum ve takımlarda temel faaliyetimi sürdürüyorum. Su altı 

robotik yarışmaları ile ilgilenmenin yanı sıra havacılık ile de ilgileniyorum. 

 

 

 

 

Özkan Efeoğlu 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği  öğrencisiyim. 

Takımımızın mekanik ekibinde görev almaktayım. 3D tasarım ile ilgilenmekteyim 

ve takım içerisinde bu doğrultuda çalışmaktayım. Takımda özel olarak 

sızdırmazlık problemleri ile ilgilenmekteyim.  
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Görsel 2.2.1 - Organizasyon Şeması 

 2.2 Organizasyon ve Görev Şeması 

 

    

Takımı  oluşturan  öğrencilerin lisans  aşamasında  devam  ettikleri  bölümlere  ve  ilgi  alanlarına  

göre  görev dağılımı  yapılmıştır.  Takım  yapımız  bir  danışman  akademisyen,  bir  takım  lideri,  bir  

koordinatör  ve üç  ekipten  oluşmaktadır.  Bu ekipler:  Mekanik  ekibi,   elektronik  ekibi  ve  iletişim 

ekibidir.   
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Görsel 3.1 – ÖRT ve KRT Arasındaki Maliyet Farkı 

 

 

 

3. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

 

Raporların toplam puan üzerindeki etkisinin öneminden dolayı takım olarak gerek ön tasarım 

raporumuzun hazırlanmasında gerekse kritik tasarım raporunda özenli bir çalışma yürütmeye gayret ettik. 

Bu bağlamda kritik tasarım raporumuzun hazırlanışında ön tasarım raporu  puanımızın ortalamasını düşüren 

Rapor Özeti, Güvenlik, Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması başlıkları üzerine yoğunlaşarak anlatımızı 

güçlendirip eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. 

  

Tasarımımızı önceden oluşturup üretimine geçtiğimiz için ön tasarım raporundan bugüne ciddi bir 

değişiklik yapmadık. Buna rağmen gerek elektronik gerekse mekanik tasarımda bazı ufak değişikliklere 

gittik. Araç iç yerleşimini vidasız bir tasarımla bize montaj ve demontaj kolaylığı sağlayabilecek şekilde 

baştan tasarladık. Şasi üzerinde su geçirmez muhafazayı tutan parçaları olası bir acil durum müdahalesi için 

daha rahat sökülebilir hale getirdik. Bunların yanında kullandığımız regülatör sayısını üçe çıkararak sistem  

üzerindeki akım dağılımını daha kararlı hale getirmeyi hedefledik.   

 

Ön tasarım raporunda belirttiğimiz bütçe ile kritik tasarım raporunda belirtilen bütçe arasında 316,33 

liralık bir artış olmuştur. Bu artışın sebebi yarışma senaryosunu test etmek için üreteceğimiz ekipmanlar ve 

elektronik tasarımda yaptığımız bazı iyileştirmelerdir. Yapılan bu iyileştirmeler Edindiğimiz Tecrübeler (7.) 

başlığı altında anlatılmaktadır.  
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4. Araç Tasarımı 

 

4.1.SistemTasarımı 

 

Sistem ön tasarımımızın başlangıcında araç konseptimizi ve kontrol ünitemizin yeterliliklerini 

belirledik. İşlem gücünün fazla olması kamera verisini görmemizde kolaylıklar sağladığından dolayı 

aracımızın kontrolünü bilgisayar üzerinden yapmaya karar verdik. Kontrol kumandası olarak da USB 

joystick kullanmayı uygun gördük. Ana sigortanın ve acil durdurma butonunun duracağı bir kutu tasarlamayı 

düşündük.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

 

Mekanik tasarım sürecine, sistem ön tasarımında belirlediğimiz konsept üzerinden başladık. İlk iş 

olarak, final turuna katılmaya hak kazandığımız Savunma Sanayii Başkanlığının organize ettiği  ROBOİK 

İnsansız Su Altı Araçları Prototip yarışmasında kullandığımız araçta yaşadığımız problemleri aşacak 

çözümler geliştirmek için çalıştık. Motor sayımızı sekizden altıya düşürerek enerji tasarrufu sağlamayı 

düşündük. Su altında daha stabil bir araç ortaya çıkarabilmek için en yüksek hacme sahip bu yüzden de en 

çok kaldırma kuvveti sağlayan parçamız olan sızdırmaz muhafazamızı araç şasisinin en üstüne almaya karar 

verdik.  

 

Görsel 3.1.1 – Sistem Ön Tasarımı 
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Araç konseptimizi manevra kabiliyeti ve hız 

gereksinimlerimizi göz önünde bulundurarak belirledik. 

Ön tasarım sürecinde takımımızla birlikte ilk olarak kağıt 

üzerinde çalışmaya başladık. Yarışma şartnamesinde 

belirtilen kriterler doğrultusunda araç ölçülerini ve 

aracımızın temel tasarımını ortaya çıkardık. Daha sonra 

CAD aşamasına geçtik. Bu aşamada Solidworks 

programını kullanarak araçta kullanacağımız parçaların 

üç boyutlu modellemesini yaptık. Ardından tekrar 

Solidworks programından faydalanarak parça 

montajlarını bilgisayar ortamında yaptık ve tasarım 

üzerinde iyileştirmeler gerçekleştirdik.  

 

Aracımızın en kritik parçalarından biri olan sızdırmaz muhafazanın tasarımına büyük önem 

gösterdik. Hocalarımızın da tavsiyesi ile orta kısma gelecek tüpün ön ve arka kapakları sıkıştırmalı geçme 

yöntemi yöntemi kullanılmıştır ve sızdırmazlık sağlanması hedeflenmiştir. 

 

Aracımızın iskeletini ise montaj kolaylığı ve olası arıza durumunda araç içerisine ya da üzerine kolay 

müdahale etme imkanlarını gözeterek tasarladık. Araç iskeletinde polietilen levha kullandık. Polietilen 

malzeme seçimimizin sebepleri 3.2.2. Malzemeler bölümünde detayları ile anlatılmaktadır. 

 

 

 

 

 

Görsel 4.2.1.1 – Araç Tasarımının Renderlı Görseli 

Görsel 4.2.1.2 – Araç Şasesi 
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Geçen sene katıldığımız ROBOİK yarışmasında aracımızda 

kullandığımız manipülatör kolu geliştirerek Teknofest 2019 yarışması için 

kullanmayı düşünmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Malzemeler 

  

 

-Plexiglass Tüp ve Bombe Baş 

 

Aracımızın elektronik aksamını korumak ve izole etmek için fazla darbe direncine sahip, hafif ve 

esnek malzeme olan şeffaf pleksiglas boru kullandık. Kullandığımız pleksiglas tüp 3 mm et kalınlığında, 350 

mm uzunluğunda ve 118 mm iç çapındadır.  

 

Aracımızın kamera sisteminin içine gireceği kısım için şeffaf ve renksiz formda üretilen plexiglass 

tercih ettik. En iyi optik cam kadar şeffaf olan pleksiglassın beyaz ışık geçirgenliği % 92 oranında 

olduğundan kameradan gelen görüntü kalitesinin netliğini artırmayı hedefledik. Bunun yanında aracın maruz 

kalacağı su direncini de azaltarak hidrodinamik verimi artırmaktayız. 

 

-Alüminyum 

 

Sızdırmazlığı sağlamak için talaşlı imalata uygun olan  ve  araca ağırlık oluşturabilecek yoğunlukta, 

plexiglas tüpün ön ve arka tarafına sıkıştırmalı geçme ile yerleşerek  sızdırmazlık sağlaması için alüminyum 

kapaklar tasarladık. Ön kapağımıza plexiglas bombe baş, arka kapağımıza motor girişleri için çelik rakorlar 

eklenerek su geçirmez hacmimizi tamamladık. 

 

-PLA Filament 

 

Tasarladığımız robot kol ve thruster gibi parçaları 3D printerdan basmak için sert bir yapıya sahip 

olan PLA Filament tercih ettik.  

 

-Polietilen Levha 

 

Aracımızın şasesini oluşturmak için dış ortam koşullarına ve neme karşı iyi dirençli, esnek, mekanik 

gerilmelere dayanımı yüksek ve üstün kimyasal direnç gösteren polietilen levha tercih ettik. Polietilen 

levhayı CNC frezede düşük devir kullanarak şekillendirdik. 

 

 

-O-ring 

 

Sızdırmazlığı sağlamak için, tasarladığımız alüminyum kapaklarda o-ring kullandık. 

 
 

Görsel 4.2.1.3 – Manipülatör Görseli 
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-Montaj Parçaları 

 

Araç şasesini birleştirmek için paslanmaz civata ve somunlar kullandık. 

  

Aracımızın mukavemetini ve rijitliğini artırmak için 5mm kalınlığında vidalı mil kullandık. Aynı 

zamanda pitch hareketini yapmak için tasarladığımız ağırlık sisteminde de bu materyalden faydalandık. 

 

Aracımızın gerekli görülen noktalarında yapıştırıcı olarak waterproof epoxy kullandık. 

 

Motor kablolarının su geçirmez hacme girdiği kısım için alüminyum kapaklarda çelik rakor 

kullandık. Veri ve güç kablosunu su geçirmez muhafaza ile bağlantısını sağlamak içinse modüler olan su 

geçirmez konnektörler kullandık. 

 

-Motorlar 

 

Aracımızın itiş sistemi için kendi tasarladığımız ve ürettiğimiz iticilerde E-max ES-2212 1400 KV 

fırçasız motor kullandık. 

 

Araca pitch hareketini yaptırması ve trim durumunda denge sağlaması  için tasarladığımız trim mili 

için Nema 17 step motor kullanmayı düşünmekteyiz. 

 

Tasarladığımız robot kolun kontolü için geçmiş senelerde de kullanıp memnun kaldığımız E-max 

ES-3005 su geçirmez servo motor kullandık. 

 

-Kurşun 

    

Stabiliteyi ve ağırlık dengesini sağlamak için kurşun kalıplar döktük. 

 

 

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

 

Üretime başlamadan önce çeşitli üretim yöntemlerini 

araştırdık. Araç şasini oluşturmak için belirlediğimiz polietilen 

levhayı lazer kesim veya CNC freze ile işletmeyi düşündük. Lazer 

kesimde malzemenin erime sorunu ile karşılaştığımızdan polietilen 

levhayı CNC frezede düşük devir kullanarak belirlediğimiz  ölçülerde 

kestirdik. Sızdırmaz hacmimizde kullanacağımız alüminyum 

parçaları tornada işlettik. Daha sonra kablo bağlantılarının su 

geçirmez hacme gireceği alüminyum arka kapağı, tezgah matkap 

kullanarak deldik. Aracımızın özgün kısımlarından biri olan itici 

nozullarını ve iticilerde kullanacağımız pervaneleri dizayn ve analiz 

aşaması tamamlandıktan sonra katmanlı imalat yöntemi olan 3D 

printerda ürettik. Aracın stabilitesini ve ağırlığını optimum hale 

getirmek için kullanacağımız kurşun ağırlıkları araç dizaynına uygun 

hale getirmek için döküm tekniği kullanarak şekillendirdik. 

 

  

Görsel 4.2.3.1 – Tornada 

İşlenen Alüminyum Kapak 
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4.2.4 Fiziksel Özellikler 

 

Aracımızın tasarım sürecinde  2019 Teknofest 

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Şartnamesinin 

Puanlama kriterlerini dikkate alarak ilerledik. Bu doğrultuda 

aracımızı en uzun ayrıtı 60 santimetreden küçük olacak 

şekilde tasarladık. Aracımızın eni 395 mm, boyu 432 mm, 

yüksekliği 210 mm olup araç 516 milimetrelik çapa sahip 

bir çembere sığacak şekildedir. 

 

Aracımızın tasarımını tamamladıktan sonra 

Solidworks programından yararlanarak bulduğumuz hacim 

değeri 6.945 litredir. Araca istediğimiz 0.995 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 

yoğunluğu (hafif yüzerlik) sağlayabilmek için aracımızın 

ağırlığını kendi döktüğümüz kurşun ağırlıklar ile 

sağlayacağız. Bu hesaplar sonucu aracımızın ağırlığı 6806 

gramdır. Aracımızın tasarımını yaparken verilen görevleri 

yapmak için hareket kabiliyetini maksimum seviyede 

tutmayı hedefledik. Aracın hacmini, ağırlığını ve araca etki 

edecek kaldırma kuvvetini hesaplayarak aracın optimum 

yüzerlikte hareket etmesini hedefledik. Stabiliteyi pozitif 

tutmak için aracın hacim merkezini ağırlık merkezinden 

olabildiğince yukarıda tutmaya çalıştık. Bu doğrultuda en 

çok hacim kaplayan su geçirmez muhafazayı aracın 

olabildiğince üst bölgesine koyduk. Böylece görevler 

esnasında kullanılacak diğer parçaların araç üzerine 

montajında da rahat bir çalışma imkanına kavuştuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4.2.4 – Araç Hacim Oranları 

Görsel 4.2.4 – Araç Boyutu 
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4.3.  Elektronik  Tasarım,  Algoritma ve  Yazılım  Süreci 

 

 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

Elektronik tasarımı yaparken geçmiş 

tecrübelerimize dayanarak bazı yenilikler getirdik. 

Önceki yaptığımız ROV’un elektronik tasarımını 

yaparken baskı devre kullanmamıştık. Bu yüzden 

arıza durumunda arızayı tespit etmekte ve arızaya 

müdahale etmekte oldukça zorlanmıştık. Bu 

probleme çözüm olarak baskı devre yapmayı uygun 

bulduk. Baskı devre yaparak ROV’un içinde oluşan 

kablo karışıklığından ve kötü görüntüden 

kurtulduk. Aynı zamanda bileşenleri birleştirirken 

kullanacağımız iş gücünden de bir nebze olsun 

tasarruf etmiş olduk. Diğer bir yenilik ise 

mikrokontrolcümüzü değiştirmek oldu. Önceden 

Arduino Mega kullanıyorduk fakat Arduino Mega 

ile hem istediğimiz haberleşme hızlarına 

ulaşamıyorduk hem de yeni bir bileşen 

kullanmamız gerektiğinde shield gibi ek 

malzemelere ihtiyaç duyuyorduk. Biz de hem 

haberleşme hızı daha iyi olan hem de birçok haberleşme protokolünü destekleyen ve yeni bir bileşen 

kullanmamız gerektiğinde shield’a ihtiyaç duymadığımız BeagleBone-Black mikrokontrolcüsüne geçmeyi 

uygun gördük. 

  

 

 

Bunların yanı sıra ROV’un dengesini sağlayabilmesi için ADXL-

345 ivme sensörünü kullanmayı tercih ettik. Bu sensörü seçmemizin sebebi 

geçmişte de kullandığımızda kararlı ve hata payı az sonuçlar vermesi oldu. 

Motorlarımız sürmek için E-Max Bl Heli 20A ESC kullanmayı planlıyoruz. 

Kamera olarak Logitech C310 USB kamera kullanacağız. Bunu seçmemizin 

sebebi hem Beaglebone ile bağlantısının kolay olması hem de görüntü 

aktarım hızının yüksek olması oldu. Basınç sensörü olarak Bluerobotics’in 

BAR30 basınç sensörünü kullanacağız. BAR30 sensörü bize basıncın 

yanında sıcaklık verisini de aktaracak. Bu sayede tek bir sensörle iki veriyi 

aynı anda almış olacağız.  

  

 

 

Ayrıca, yine daha önceki tecrübelerimizden yola çıkarak, ROV ile 

bilgisayarın haberleşmesi için ROVMaker kablo arayüz kartını 

kullanmayı tercih ettik. Bu sayede hem hızlı hem de güvenilir bir şekilde  

yani herhangi bir iletişim kopukluğu olmadan iletişim kurmayı 

amaçlıyoruz. 

 

 

Görsel 4.3.1.2 – Bar30 

Basınç Sensörü 

Görsel 4.3.1.1 – Tasarladığımız Baskı Devre 

Görsel 4.3.1.3 – RovMaker 
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Son olarak tüm sistemi beslemek için bize verilen 48 volt 

gerilimi 12 volta düşürmemiz gerekiyor. Bunun için 48V-12V iki adet 

regülatör kullandık. Aynı şekilde 5 volt gerilimle beslenmesi gereken 

bileşenleri de beslemek için 12V-5V regülatör kullandık ve tüm 

sisteme enerjiyi getirmek için silikon kablo kullandık. Silikon 

kablonun esnek olması ve kolay kolay kırılmaması bize büyük 

kolaylık sağladı. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

_ 

 

 

Görsel 4.3.1.5 – Elektronik Diyagram 

Görsel 4.3.1.4 – 48-12 V 

30A Regülatör 
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4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci 

  

Aracın algoritması manuel, görüntü işleme ve otomasyon olmak üzere temel olarak üç farklı aşama 

ile gerçekleşiyor. Manuel yapıda joystick verileri motorlara doğrudan aktarılması üzerine tasarlanmıştır, 

arayüz sayesinde aracın kontrolü gerçekleştirilir ve takibi yapılır. Görüntü işleme aşaması otonom yapılacak 

görevlerin hepsinde bir nesne tespiti olacağı için nesne ve uzaklık hesaplaması yapar. Nesnenin ekranın 

merkezine olan uzaklığı ekranın 9 eş parçaya bölünmesi ile gerçekleşir. Merkeze yakın karelerin katsayıları 

daha küçük uzakların daha büyüktür. Bu katsayı nesnenin hedeflenerek motorların yardımı ile aracın bakış 

açısını düzeltmemizde bize doğru orantılı bir motor gücü sağlamakla beraber, aracın nesneye ilerlemesinde 

bu katsayı ters orantılı etki yaparak hedefe ilerlemeyi sağlar. Algoritma tasarımı aşağıdaki akış şemalarında 

detaylıca anlatılmaktadır. 

 

 

 
 

 

 
Görsel 4.3.2.1 – Manuel Mod Akış Diyagramı 
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Görsel 4.3.2.2 – Otonom Mod Akış Diyagramı 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

 

Yazılım planlaması otonom ve manuel olmak üzere görevlere bağlı 

kalarak iki başlık altında incelenmektedir. Su altı aracının manuel olarak 

kontrolünde araçtaki Beaglebone görev almaktadır. Bilgisayarda tasarlanan 

arayüzde görüntü, sensör değerleri görülerek aracın manuel sürüşü 

sağlanmaktadır. Bu arayüz VB üzerinden tasarlanmış olup Python tarafından 

desteklenmektedir. Bilgisayar ile bağlantılı olan joystick ve arayüzden 

aktifleştirilen anahtarlar seri haberleşme yöntemi ile Beaglebone’a 

aktarılacaktır. Beaglebone, haberleşmeden gelen verileri motorlara ve 

ekipmanlara dağıtırken Linux işletim sisteminin üzerinde yine Python 

yardımı ile yazılan programlar kullanılacak ve aracın manuel amacı 

gerçekleştirilecektir. 

 

  

Otonom görevler ise engelden geçmek , hedef tanıma ve uygun alana 

konumlanmak olmak üzere üç adettir. Bu görevleri tamamlamak için 

Beaglebone, OpenCV ve Python3 yardımı ile kullanılacaktır ve motorlara 

otonom komutların atanacağı fonksiyonlar oluşturulacaktır. Engelden geçmek 

için en önemli konu engelin tanımlanması ve mesafesinin ölçülmesidir. Daha 

sonra belirlenen konumdaki engelden geçildiği bilgisi kaydedilerek sıradaki 

engele yol alınacaktır. Diğer görevler için ise aynı şekilde görüntü işleme ve 

mesafe, konum, pusula bilgileri derlenecek ve aracın hareketleri 

belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

4.4 Dış Arayüzler 

 

Arayüz tasarımımızın ilk aşaması, takım ile beraber oturup ihtiyaçlarımızın neler olduğuna karar 

vermek oldu. ROV’un karşılaşacağı durumlar ve görevler bize bu konuda asıl ışık tutan şeyler oldu dememiz 

yanlış olmayacaktır. Öncelikle, ROV’un önünde bulunacak olan kameramızın tam ekran olmasının büyük 

bir avantaj olacağına karar verdik. İkinci aşamada hangi sensör verilerini, nasıl ve ne olarak görmek 

istediğimizi tartıştık. Tasarım sürecimizin bu aşamasında da sensör verilerinin ara yüzün sol tarafında kırmızı 

karakterlerle gözükmesine karar verdik. Bu kararlardan sonra ara yüzün hangi programlama dilinde 

yazılacağı konusu gündeme geldi. Bu konuda Visual Basic dilinin hem de ara yüz oluşturma konusundaki 

sadeliği ve oldukça efektif oluşunu göz önünde bulundurarak Visual Basic kullanmaya karar verdik. Karar 

aşamalarından sonra arayüzün nasıl olacağı kafamızda hemen hemen netleşmişti ve bundan sonra yapım 

aşamasına geçtik. 
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Arayüz oluşturulurken tasarımın ilk bakışta kolayca anlaşılabilir olması ve anlık gelen verilerin 

kolayca okunabilir olmasına özen gösterdik. İlk paragrafta belirtildiği gibi sol tarafa kırmızı karakterlerle 

verileri aktardığımızda punto ne kadar büyük olursa olsun bunun ilk bakışta optimum bir anlaşılırlık 

sağlayamayacağını düşündük. Bu sebeple arayüzde göreceğimiz verilerden biri olan ROV’un meyil açısını 

kontrol eden sensörün verilerini, sadece değer olarak ekrana yansıtmaktansa hem interaktif bir pusulaya 

entegre ettik hem de açı değeri olarak ekrana yansıttık. 

 

Ayrıca ROV’un trim açısının kontrolü için interaktif lineer pusulamızı arayüzün ortasında en üst 

tarafa, interaktif pusulamızı ise sol üst köşeye koymaya karar verdik. Pusulamızın altında ise “Açı” değerini 

derece olarak ekrana aktaracağımız, Blue Robotics’in BAR30 basınç sensöründen alacağımız basınç 

değeriyle ekrana “Derinlik” olarak aktaracağımız ve yine aynı sensörden yararlanarak ekrana aktaracağımız 

“Sıcaklık” değerleri bulunuyor. Kameranın kaplayacağı yer temsili bir resimle kapatılmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4.4.1 – Arayüz Tasarımımız 
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5. Güvenlik 

 

 

Araç üzerinde güvenlik problemi oluşturacak hususları yarışma şartnamesini gözeterek ve takımca 

yaptığımız tartışmalar sonucunda belirledik. Sistem güvenliğini sağlamak için 48V güç hattının girişine 

koyduğumuz sigortaya ek olarak motorları, ESC’leri ve haberleşme sistemini ayrı ayrı korumak için de 

kullandığımız 3 voltaj düşürücünün çıkışlarına da ihtiyaca göre sigortalar koymaya karar verdik. Araç 

üzerinde keskin kenar ve parça bırakmamak için özellikle tehlike oluşturabilecek alüminyum parçaların 

kenarlarına pah kırarak keskin kenarları yok ettik. Buna ek olarak itici tasarımımızı pervaneleri koruyacak 

ve çevreye zarar vermelerini engelleyecek şekilde çevresi kapalı önünü ve arkasını ise ızgara şekilde 

tasarladık. Önemli bir husus olan kablo güvenliğini ise su geçirmez muhafazaya girişine gerilme sonucu 

zarar gelmemesi için çelik bir ip ile şasiye bağlamayı uygun gördük. Ayrıca kabloyu olası yırtılmalardan 

korumak için güç kablosu ve veri kablosunu örgü kablo çorabı içerisinden geçirdik.  

 

Takım çalışmalarımızın ve aracın kullanımının güvenli şekilde geçmesi için takım olarak bazı kurallar 

koyduk ve uygulamaktayız. Bu kurallar aşağıda madde madde belirtilmiştir.  

 

  

-Atölye Güvenliği 

 

Takım  üyelerinin  çoğunun  iş  hayatında  çalışma  ortamları  tersane  ve  gemiler  gibi tehlikeli  

mekanlar   olacağından zaman  zaman okulda  iş  sağlığı  ve  güvenliği  ile  ilgili eğitimler ve  dersler  

almaktayız. Atölye  çalışmalarımızda  güvenliğin  öneminin  farkına  daha  çok  vardık.  Sağlık  sorunları  ve  

sakatlıklarla  karşılaşmamak  için  takım  içerisinde  bazı  güvenlik  kuralları  koyduk.  

 

 Oluşturduğumuz  atölye  güvenlik  unsurlarını  şu  şekilde  sıralayabiliriz; 

 

❏ Dremel, matkap  gibi kesici ve delici el  aletlerini  kullanırken  iş  eldiveni  giyilecek  koruyucu      

gözlük  kullanılacak. 

❏ Atölyede  zeminin  ıslak  olmamasına  dikkat  edilecek. 

❏ Torna  ve  freze  ile  çalışırken  koruyucu  gözlük  takıp  kıyafetimizin   kollarının  bol  ve uzun  

olmamasına  dikkat  edilecek. 

❏ Kaynak  yapacaksak  önlük  ve  kaynak  eldiveni  kullanılacak  ayrıca  havadar  ortamda kaynak  

yapılacak.  

❏ Polyester  macunu,  tiner,  boya  gibi  uçucu  malzemeleri  kullanırken  ciltte  ve  solunum yolunda  

oluşacak  rahatsızlıkları  önlemek  için  eldiven  ve  geniş  maske  kullanılacak. 

❏ Epoksi  kullanırken  eldiven  takılacak. 

❏ Kapalı  ayakkabılar  giyilecek. 

❏ Düzenli  olarak  atölye  temizliği  ve  düzenlemesini  yapılacak. 
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-ROV Güvenliği 

 

Aracın  su  sızdırmazlığının  tam  olarak  sağlanamaması  

durumunda  aracın  içindeki elektronik  parçalar  zarar  göreceğinden  

sızdırmazlığı  tam  olarak  sağlamak  öncelik verdiğimiz  

konulardandır.  Araç motorlarının  etrafında  da  tehlike  teşkil  

ettiğini  belirten dikkat  yazısı  ve  işaretleri  mevcut  olacaktır.  Acil  

durumlarda  aracın  elektriğini  kesebileceğimiz  bir  acil  durdurma  

butonu  da  su  üzerinde  bulunacaktır.  

 

 

Yarışma  ve  test  süreçlerinde  oluşacak  hataları  en  aza  indirmek  ve  kazalara  mahal vermemek  

için  aşağıda  belirttiğimiz  gibi  üç  aşamalı  bir  kontrol  listesi  hazırladık;  

 

Başlangıç  Listesi: 

 

❏ Takım  üyeleri  havuza  kapalı  ayakkabı  ile  gelmek  zorundadır. 

❏ Sigorta  kontrol  edilecek. 

❏ Güç  anahtarları  ve  acil  durdurma  butonu  kontrol  edilecek. 

❏ Dizüstü  bilgisayarın  açık,  şarj  cihazının  bağlı  olduğu  kontrol  edilecek. 

❏ Kablo  girişleri  kontrol  edilecek. 

❏ Sızdırmaz  kutu  kontrol  edilecek.  

❏ ROV  üzerindeki  cıvata  ve  vidaların  sıkılığı  kontrol  edilecek. 

❏ Ekip  üyelerinden  belli  ölçüde  uzaklıkta  iticilerin  çalışması  kontrol  edilecek. 

❏ Güç  anahtarı  kapalı  şekilde  ROV  suya  bırakılıp  kabarcıklara  bakılacak. 

 

Kablo  Kontrol  Listesi: 

 

❏ Ana  kablonun  çelik  halata  bağlı  olduğunu  kontrol  et. 

❏ Kabloda  dolaşma  var  mı  diye  kontrol  et. 

❏ Kablonun  su  üstü  bağlantılarını  kontrol  et. 

 

Operasyon  Sonrası  Güvenlik  Listesi: 

 

❏ Aracı  su  üstünde  kenar  bölgeye  yanaştır. 

❏ Gücü  kapat. 

❏ İki  ekip  üyesi  aracı  su  üstüne  çıkarır. 

❏ Kontrol  Ünitesini  kapat. 

❏ Aracı  kurula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 4.1. – Dikkat Çıkartması 
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6. Testler 

 

 

 

Prototipimizin tasarım ve üretim sürecinde özellikle bize 

aksaklık çıkarabilecek parça ve ekipmanları erkenden test 

etmeye çalıştık. İlk iş olarak elimizdeki ROBOİK 

yarışmasından kalan ESC ve fırçasız motorlarımızı test ettik. 

Fırçasız motorlarımızın korozyondan dolayı düzgün 

çalışmadığının fark edince içlerini açıp bakımlarını yaptık ve 

tekrardan düzgün çalışmalarını sağladık. Test ettiğimiz bir 

diğer önemli ekipman ise su geçirmez tüp oldu. Üzerine 

koyduğumuz ağırlık ile 24 saat su içerisinde beklettiğimiz su 

geçirmez muhafaza içine su almamıştır. Bu test esnasında 

farklı ölçülerdeki o-ringler kullanarak  bize en uygun o-ring 

ölçüsünü belirlemeye çalıştık. Sonunda hem su geçirmezliği 

sağlayan hem de kapakların takıp çıkarılması esnasında çok 

fazla sıkışmayarak bize daha az zorluk çıkaran o-ring 

ölçüsünü tercih ettik.  

 

Bunların yanında  tasarladığımız pervane modellerini Solidworks programı ile CFD analizine soktuk 

ve motorlarımızın çalışacağı devir aralığı içerisinde farklı devirlerde (2000 rpm , 3000 rpm, 4000 rpm , 

5000 rpm, 6000 rpm , 7000 rpm, 8000 rpm) tek tek analize sokarak kullanacağımız en optimum 

pervaneyi seçmeye çalıştık.  

 

Zaman çizelgemize göre Temmuz ayı içerisinde aracımızı suya atacak hale getirmeyi 

hedeflemekteyiz. Ağustos ve Eylül aylarında ise yarışma provaları ve geliştirmelerle ilgilenmeyi 

hedefliyoruz. Bunun için yarışma parkurunun bir benzerini okul havuzumuzda oluşturmayı 

planlamaktayız. Ayrıca yarışmada kullanılacak objelerin 3D modellerini tasarladık ve  3 boyutlu yazıcı 

kullanarak üretimlerine başladık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 6.1. –Sızdırmazlık Testi 
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7. Edindiğimiz Tecrübeler 

 

Aracımızın tasarımı ve üretimi esnasında çeşitli alanlarda problemlerle karşılaştık. Su geçirmez 

muhafazamızın arka kapağına montajlanacak olan rakorların somunlarının kapak içerisine tam sığmadığını 

fark ettik. Bu problemi kapağı frezede işleyerek somunlar için gerekli yeri oluşturarak çözdük. 

Karşılaştığımız ve bizi en çok yoran problemlerden biri ise yine su geçirmez muhafazanın pleksiglas tüpünü 

tasarladığımız ölçülerde piyasada bulamamamız oldu. Uzun uğraşlar sonucu tasarımımıza yakın ölçülerde 

bir tüp bulduk ama bu problemden dolayı  arka ve ön kapak ölçülerinin de değişip tornada tekrar işlenerek 

düzeltilmesi gerekti. Yaşadığımız bu problemden dolayı piyasadaki malzemelere göre bir tasarım yapılması 

gerektiğini öğrendik. 

 

Yaşadığımız bir diğer problem ise voltaj düşürücünün özellikle ilk hareket anında yüksek akım çekmesi 

ile birlikte haberleşme sistemine giden gücün kesilmesiydi. Bu problemi yazılımsal olarak ciddi oranda 

çözsek de elde ettiğimiz sonuç araç performansını kısıtladığı için bizi tatmin etmedi. Çözüme yönelik önce 

iki farklı voltaj düşürücü  kullanmayı ve 4 motoru bir voltaj düşürücüden 2 motor ile haberleşme sistemini 

ise diğer voltaj düşürücüden beslemeye karar verdik.  

 

Ara yüz programlanırken karşılaştığımız sorunlardan biri Visual Studio programının bilgisayarın 

belleğinde kendine ayırdığı 2 gb’lik kısımdan fazla kullanmamızdı. Bunun sebebinin yazdığımız programın 

kameradan aldığı görüntüleri hafızada tutması olduğunu fark ettik.  Kameradan aldığı görüntüleri hafızasında 

tutması sebebiyle ara yüzün 30 ila 40 saniye kadar açık kalması bizim için yeterli değildi. Problemin önüne 

geçmek için kameranın görüntü alması için oluşturduğumuz Timer (sayaç) fonksiyonunun içinde ayrı bir 

fonksiyon çağırmayı ve bu fonksiyonun da programın kullandığı belleği silmesini düşündük.  FlushMemory 

adında bir fonksiyon oluşturduk ve fonksiyonu sistemin Garbage Collector adlı sınıfındaki farklı 

fonksiyonları try catch exception handler bloğuna gömerek, bu problemin üstesinden geldik.  Bu küçük 

eklentimizden sonra program sadece 87 mb bellek kullanarak süre sınırı olmaksızın çalışabilmektedir. 
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8. Zaman Bütçe ve Risk Planlaması 

 

 

8.1 Bütçe Planlaması 

 

 

Aracımızın maliyet planlamasını yaparken daha önceden katılmış olduğumuz MATE ROV ve 

ROBOİK İnsansız Su Altı Araçları Prototip yarışmalarından edindiğimiz tecrübelerle birlikte aracımıza daha 

çok fayda getireceğini düşündüğümüz malzemeler için aşağıdaki gibi bir maliyet tablosu oluşturduk. Yüksek 

bütçeli ve elde etmekte zorlanacağımıza kanaat getirdiğimiz malzemeleri, bünyesinde bulunduğumuz Gemi 

ve Denizcilik Kulübü bütçesinden temin etmeye çalıştık. 

 

Aliexpress, Ebay gibi yurtdışı menşeli sitelerden ya da acilen tedarik edilmesi gereken ürünlerin 

kolaylıkla temin edilmesi için her takım üyesinden aylık 20 Lirası aidat toplanmaktadır. Aidatın toplanması 

ve harcanması takım saymanının gözetimine bırakılmıştır. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Görsel 8.1.1 – Mekanik Maliyet Tablosu 
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Görsel 8.1.3 – Toplam Maliyet Tablosu 

Görsel 8.1.2 – Elektronik Maliyet Tablosu 
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8.2 Zaman Planlaması 

 

Geçen sene düzenlenen Roboik yarışmasından sonra TeknoFest 2019 yarışması için bir an önce yol 

haritamızı çizmeye başladık. Öncelikle Aralık ayında ilk toplantımızı gerçekleştirdik, bu toplantıda görev 

dağılımını ve aracımızın genel özelliklerini belirledik. 

 

Aralık-Ocak aylarında konsept ve ön tasarımı tamamlamaya çalıştık. ROV’un konsept tasarımını 

tamamladıktan sonra gerekli olan malzemeleri belirledik ardından bütçemiz imkanında ve aciliyet durumuna 

göre tedarik etmeye başladık. Bu süreçte kritik tasarım çalışmalarına başladık. Kritik tasarım sürecinde iç 

yerleşim, stabilite hesaplarına göre ağırlık yerleri, kablo giriş çıkışları gibi detayları tasarladık. Mart ve 

Haziran ayları arasını ayırdığımız kritik tasarım sürecinde bir yandan da tasarımı biten parçaların üretimine 

geçtik. Bu zamana kadar projenin başında hazırladığımız zaman çizelgesine sadık kalarak hareket etmeye 

özen gösterdik bu yüzden de Temmuz ayının sonunda aracımızı tamamlayarak görevler üzerine 

yoğunlaşmayı test sürecine geçmeyi hedefliyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 8.2.1 – Zaman Çizelgesi 
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8.3 Risk Planlaması 

 

 

Projede oluşabilecek riskler beyin fırtınası yöntemi ile belirlenmiştir ve gerekli önlemler 

düşünülmüştür. Risk yönetimi çalışmasının daha net anlaşılması için risk skoru belirlenmiştir ve L matrisi 

yardımıyla yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L matrisinde olasılık ve şiddetlerin çarpılarak bulunduğu değer riskin proje için oluşturabileceği 

zararı temsil etmektedir. İhtimal risklerin meydana gelebilme olasılığını temsil ederken şiddet ise eğer 

meydana gelirse oluşturacağı zararı temsil etmektedir. L matrisi yardımıyla tespit edilmiş risklerin 

olasılıklarının ve şiddetlerinin çarpılması sonucu elde edilen sonuç ise risk skorudur. 

 

 

Görsel 8.3.1 – L Matrisi 
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Görsel 8.3.2 – Risk Skoru Tablosu 
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9. Özgünlük 

 

Aracımızın tasarımı bazı sabit temeller doğrultusunda gerçekleşmiştir ama bu süreçte araç ekipman ve 

sistemleri üzerinde bazı özgün çözümler geliştirmiş bulunmaktayız. Bunlardan biri dışarıdan hazır alındığı 

takdirde çok yüksek maliyetlere yol açacak olan iticileri kendimizin tasarlayıp üretmemizdir. İticilerimiz 

Görsel 9.1. üzerinde de rahatlıkla görülmektedir.  

 

Bir diğer özgün tasarımımız ise aracın manipülatör kolu vasıtası ile bir yük kaldırması sonucunda 

oluşacak ve araca trim yaptıracak olan momenti, üzerinde ağırlık hareket edecek olan bir mil vasıtası ile 

dengelemek için tasarlamakta olduğumuz trim milidir. Ek olarak aracımızın operasyon sırasında olası bir 

trim ihtiyacında da bu mil ve ağırlık vasıtası ile gerekli trim açısı araca verilecektir. Bu ve benzeri stabilite 

hesaplarını da yine kendi yazmış olduğumuz su altı stabilite programı vasıtası ile yapmaktayız.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 9.1. – Aracımız İDEF 2019 Fuarında 
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