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1. RAPOR ÖZETİ  
Gerçek dünyadaki pratik uygulamalardan sonra modellenmiş görevleri tamamlamak için Uzaktan Kumandalı 

Bir Araç (ROV) tasarlamak, inşa etmek ve öğrenme modeliyle iç içe olan zengin bir eğitim deneyimidir. Bu proje, 
matematik, bilim ve mühendislik temel ilkelerini öğretirken ROV inşasına odaklanan bir dönem kursu yaratmayı 
önermektedir. Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri bu yılki 2020 Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay 
Ve Teknoloji Festivali İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması için isteyerek ve gönüllü olarak bir takım kurarak 
katılmıştır. Ayrıca, bu deneyimi bölgemizdeki lise, topluluk kolejleri ve diğer dört yıllık kurumlara, diğer 
eğitimcilere ROV'lerin nasıl oluşturulacağını öğretmek için bir eğitim düzenleyerek genişletmelerini öneriyoruz. 

Bu çalışmadaki amacımız, maliyeti düşükken manevra kabiliyeti yüksek ve kullanımı kolay bir sualtı ROV 
tasarlamaktır. Hedeflerimiz bu ROV’un maliyetini düşürmek ve tam işlevini yerine getirmektir. ROV, bir dahili 
kamera ile 180 ° izlemeye izin verirken kendi kendini stabil halde durmasını sağlamaktır. İdeal olarak, ROV 'yi 
stabilize etmek için bir autopilot Pixhawk üzerinden bir kombinasyon uygulamak, aynı zamanda QGroundControl  
ile de kontrol etmek istiyoruz. Bunun için QGroundControl desteklediği oyun konsolu olarak  Logitech F310 
kullanacağız. Bu, kontrol ünitesinin tasarımına daha az odaklanmamıza ve daha sonra ROV'nin kullanıcı girişine 
minimum gecikmeyle yanıt verebilmesinde mükemmelliğe odaklanmamızı sağlamasını düşünüyoruz. 

ROV’da   akrilik kabine tutucularla  sabitlenmiş 6 iticiyle donatmayı düşünüyoruz. Tasarımımızı buna göre 
yaptık.  ROV’a ayrıca bir imu, bir basınç sensörü ve bir manyetometre ile donatmayı düşünüyoruz. ROV ‘umuzun 
ön tarafında cisimleri tutma ve hareket ettirmek için bir kol tasarladık. Bu kol ile yarışma esnasında verilen 
görevleri yapmayı planlıyoruz. Tasarımımızın dönme ve ağırlık merkezini deneyler ile belirleyebiliriz. 

Aracı uzaktan kontrol eden kullanıcının, ROV’yu etkin biçimde kullanmak için kapsamlı bir eğitime ihtiyacı 
vardır. Bunu bilerek, daha çok çalışmayı ve açıklarımızı kapatmayı planlıyoruz. Minimum ve basitleştirilmiş bir 
itici konfigürasyon yapılandırması ve kablolu ortam yoluyla iletişim ile düşük maliyetli bir yaklaşım öneriyoruz 

 
Dizin Terimleri - Sualtı denetimi, insansız yüzeysel su aracı, uzaktan kumandalı araç, sualtı kablosu,ROV 
 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri   
 
 

 
 

Fotoğraf 1 TULPAR ROV Takım Fotoğrafı 
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Tablo 1: Yönetim çizelgesi 

 
Takımızın tamamı Tablo 1 de gösterilmiştir. Tasarımda 6 takım üyesinin başarılı bir şekilde yer alması 

için iş bölümü yapıldı. Takımı dört gruba ayırdık. Bir grup malzeme temininde ,bir grup model tasarımı üzerinde 
durdu.  Bir grup ise elektronik sistemini tasarladı ve son grup da kontrol sistemini oluşturmaya çalıştı. Tasarım 
aşamasında görev işlemlerinde katılımları belirlemek için aşağıdaki sayfadaki Tablo 2 de gösterilmektedir.  

Tablo 2. Tasarım ekibinin her üyesinin nasıl katkıda bulunduğu hakkında bir özet 

 Her takım üyesinin ROV tasarımının iş ve işlevlerinde neler yapıp neler yapmadığını belirlemek için  “5” 
derecesi  maksimum katılımı ve  “0” derecesi ise katılım olmadığını gösterir. 
  Her ayın  ilk günü, gruplar için anlatım günü olarak belirlendi. ROV tasarımıyla ilgili araştırmalarında 
öğrendikleri yeni bilgileri diğer arkadaşlarına anlatacaklardır. Bu sunumlar her grup için planlı olduğundan, bu 
bilgiler devamlı güncel tutulacaktır 

MURAT MALKONDU
Akademik Danışman

EDA İREM KARAGÖZ  
Takım Kaptanı

HASAN DEMİRKAPU Pilot

GÜLSENA ER Pilot

KEVSER KOÇER  Pilot

ARDA AKINCI Üye

HÜSEYİN ARSLAN Üye
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1. Kavramsal Tasarım 5 5 5 5 5 5 5 
2.Tasarım Parametreleri Başlangıç Fazı 5 5 3 0 1 4 4 
3.Liyakat - Başlangıç Fazı 5 5 2 0 4 4 0 
4.Kantitatif Analiz 5 5 3 4 0 4 3 
5.Sayısal Analiz 5 5 1 4 1 1 4 
6.Yapılandırma Seçimi 5 5 3 4 0 4 1 
7. Ön Tasarım 5 5 1 0 4 4 0 
8.Prototip Yapım ve Test 5 5 3 0 4 4 3 
9.Liyakat Şekilleri 5 5 2 4 3 0 4 
10.Tasarım Parametrelerinin İyileştirilmesi 5 5 2 4 4 1 4 
11.Yapılandırma Seçimi 5 5 2 0 5 0 0 
12.A.Rapor Hazırlama 5 5 3 5 4 3 5 



 
 

7 
 

2.2. Takım Organizasyonu ve Görev Dağılımı 
 Tasarım aşamaları, ekip uzmanlığına ve eğitime dayanan görev odaklı gruplara ayrıldı ve her bir üye 
Tablo 2 de göz ününe alınarak ve kendi özelliklerine, isteklerine ayrıca yeteneklerine göre  her bir gruba Tablo 3 
'de gösterildiği gibi atanmıştır. 

Akademik Sorumlu : MURAT MALKONDU 
Takım kaptanı : EDA İREM KARAGÖZ 

Sayman: MURAT MALKONDU    Tedarikçi: HASAN DEMİRKAPU   Lojistik: EDA İREM KARAGÖZ 
TASARIM ELEKTRONİK SİSTEMİ YAZILIM KONTROL SİSTEMİ 

MURAT MALKONDU 
EDA İREM KARAGÖZ 

EDA İREM KARAGÖZ 
HÜSEYİN ARSLAN 

GÜLSENA ER 
HASAN DEMİRKAPU 

KEVSER KOÇER 
ARDA AKINCI 

Tablo 3 Tasarım ekibinin organizasyon yapısı. 

Takım üyelerimiz bilgileri ise ; 
 
                                                Ad /Soyadı:  MURAT MALKONDU 
                                                                E-Mail: malkondu@hotmail.com 
                                                          Cep Telefonu: 05326863054 
                                                         Cinsiyet: Erkek 
                                                       Doğum Tarihi: 01/05/1973 

   

   
Adı / Soyadı: Eda İrem KARAGÖZ 
E-Mail: karagozedairem@gmail.com 
Cep Telefonu: 05055729865 
Cinsiyet: Kadın 
Doğum Tarihi: 01/11/2003 
Okul: DUMLUPINAR BİLSEM 

Adı / Soyadı: Hasan DEMİRKAPU 
E-Mail: hasande567@gmail.com 
Cep Telefonu: 05399221437 
Cinsiyet: Erkek 
Doğum Tarihi: 13/07/2005 
Okul: DUMLUPINAR BİLSEM 

Adı / Soyadı: Gülsena ER 
E-Mail: gulsenaer03@gmail.com 
Cep Telefonu: 05317159141 
Cinsiyet: Kadın 
Doğum Tarihi: 08/06/2003 
Okul: DUMLUPINAR BİLSEM 

   

   
Adı / Soyadı: Arda AKINCI 
E-Mail: ardaakinci0@gmail.com 
Cep Telefonu: 05070871135 
Cinsiyet: Erkek 
Doğum Tarihi: 22/09/2005 
Okul: DUMLUPINAR BİLSEM 

Adı / Soyadı: Kevser KOÇER 
E-Mail: kocer2003@gmail.com  
Cep Telefonu: 05425745785 
Cinsiyet: Kadın 
Doğum Tarihi: 19/03/2003 
Okul: DUMLUPINAR BİLSEM 

Adı / Soyadı: Hüseyin ARSLAN 
E-Mail: aslanhuseyin2005@gmail.com 
Cep Telefonu: 05061013101 
Cinsiyet: Erkek 
Doğum Tarihi: 30/07/2005 
Okul: DUMLUPINAR BİLSEM 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
 Ön tasarımdan sonra yapılan aracımızda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Tüm planlara ve ölçümlere 
sadık kalınmıştır. Ön tasarımda planlanan bütçe ve son bütçe arasında karşılaştırma yapılırsa: 

TULPAR ROV Öntasarım Bütçesi Kritik Tasarım Bütçesi 
7233,41 TL 7717,75 TL 
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 Malzeme bütçesi arasındaki fark fiyat güncellesin den ve de istenilen parçaların temin edilemeyerek yeni 
parçalarla değiştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 
 

4. ARAÇ ÖN TASARIMI 
 Takımımız olarak tasarlamayı ve yapmayı düşündüğümüz sistem Resim1 deki gibidir. Sualtı aracımız, 
bunun bağlı olduğu kontrol bilgisayarı ve kontrol edeceğimiz oyun kumandasından oluşmaktadır. 

Resim 1 Araç ve kontrol ünitesi ön tasarımı 

Tulpar Rov aracının tasarımı için başlangıç noktası olarak altı pervaneli bir konfigürasyon kullandı. Literatür 
taramalarımız sonucunda altı pervaneli bir konfigürasyona sahip olmak, ROV hareketini daha esnek ve manevra 
kabiliyeti haline getiren ek serbestlik derecelerine izin verdiği görülmüştür. Takımımız , Autodesk Fusion360 ile 
tüm çerçeveyi özel olarak tasarladı ve ROV'un çevikliğini ve hızını mümkün olduğunca küçük ve hidrodinamik 
hale getirmeyi planlamıştır. 
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4.1.Sistem Ön Tasarımı 
 
 
 
 
 
 
Power  
5V DC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok Şema 1. Sistem ön tasarım 

 

3DR Pixhawk 
Autopilot 

Raspberry 
Pi Camera 

Board 

4-25V Düşürücü 
Ayarlanabilir Voltaj 

Regülatörü - 4/50V Giriş 

Terminal Board Terminal Board 

7,4 V DC 

Fırçalı 
80A/320
A ESC 

RS-555 36 mm 
12Volt DC 

Motor (Fırçalı 
Motor) 

Fırçalı 80A/320A ESC……6x….. Fırçalı 
80A/320
A ESC 

RS-555 36 mm 
12Volt DC 

Motor (Fırçalı 
Motor) 

Redüktörsüz DC Motor ……6x….. 

Basınç Muhafaza 

Ana Bilgisayar 

JST-XH 

Main 
Outputs  
……6x

…. 

Main ESC PWM 
Motor KONTROL 

Bat 
Pwr  In 

Power  
5V DC 

Buzzer 

12 V  

Gn
 

X
T6

0 

X
T6

0 
7,4 V 

Basınç Sensörü 

USB 

Raspberry Pi 4 

UBEC 5 V 3A 

Input 
7,4 V 

Output 5V 

5V/GND Pins Xbox 
Controller 

Led Işık Led Işık  

Tl-Poe200 
Power Over 

Ethernet 
Adaptör 

Tl-Poe200 
Power Over 

Ethernet 
Adaptör 

Power  
48V DC 

LİPO PİL Voltaj: 7.4V 
Kapasite:  2800mAh 
Deşarj Değeri: 25C 
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Blok Şema 2. Sistem kontrol arayüzü 

 

Video 
Besleme 

Parametreler ve 
konum 

güncellemeleri 

Sensor 
Data Manual 

Control 

ArduSub ESCs Pi Cam 

Raspberry 
 Pi 4 

Bilgisayar  

Telem2 

Sensors 

3DR Pixhawk 
Autopilot 

Bu, ROV’umuzun kontrol arayüzüdür. 

Ethernet 

Alt taraf  Üst taraf 

QGroundControl Xbox 
Controlle
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

 4.2.1.Mekanik Tasarım Süreci : 

 Takımımız tasarımı için başlangıç noktası olarak altı pervaneli bir konfigürasyon kullandı. Litaratür 
taramasına göre altı pervaneli bir konfigürasyona sahip olmak, ROV hareketini daha esnek ve manevra kabiliyeti 
haline getiren ek serbestlik derecelerine izin vermektedir. Takımımız, Autodesk Fusion360 ile tüm çerçeveyi özel 
olarak tasarladı ve ROV'un çevikliğini ve hızını mümkün olduğunca küçük ve hidrodinamik hale getirdi.   
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Resimler 2. Aracın Mekanik Tasarım 

 Bu yıl, takımımız rov çerçevesini tamamen sıfırdan tasarladı ve üretti. ROV çerçevesi küçük boyut, 
yüksek mukavemet ve mükemmel manevra kabiliyeti için tasarlanmıştır. Tasarım süreci, çerçeve için en uygun 
tasarım parametrelerini belirlemek için ayrıntılı CAD modelleme ve simülasyon ile başladı. Çerçevenin tasarımı, 
birkaç önemli fiziksel faktörün dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden geldi. Misyona özel son kolumuz, 
ROV'un altındaki iki plaka arasında yer alır ve görevleri yerine getirirken kolay erişim ve manipülasyon sağlar. 
Elektronik muhafaza ve şamandıra köpüğü üstlerine yerleştirilecek ve yüzdürme merkezinin ağırlık merkezinin 
üzerinde kalmasına ve ROV'un suda iyi bir stabiliteye sahip olmasına izin vermesi gerekmektedir. Standart 
ağırlıklar yerleştirilmeli ve uygun yerleşimlerini sağlamak için kapsamlı havuz testleri yapılması gerekmektedir. 
Maliyet, mukavemet ve yoğunluk gibi öğeleri denetleyen takımımız, sonunda yüksek mukavemeti ve düşük 
yoğunluğu için ABS plastik kullanmaya karar verdi. Hem 3D makinede şekil vermesi kolay hem de maliyet 
yönünden seçilmiştir.  

Tasarımımızda genel olan bütün parçaları 3D makineden çıkarılacaktır. Teknik çizimleri ise; 

 
Teknik çizim 1 TULPAR ROV 

 
 



 
 

13 
 

 
Teknik çizim 2 Motor 

 

 
Teknik Çizim 3 Görev Kolu 
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Teknik Çizim 4 Aydınlatma 

 

 
Teknik Çizim 5 Motor Tutucular 
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Teknik Çizim 6 Kol Tutucu 

 

 
Teknik Çizim 7 Akrilik Silindir ve Elektronik Sistem 
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Teknik çizim 8 Dış Kaplama 
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Üretim Fotoğrafları 1 

 
4.2.2.Malzemeler  

Motorlar: 
 Litarütür taramalarında görüldüki su 
içerisinde  çalışabilecek olan motorlar vardı. 
(Özgür YILDIZ, 11) Ama görüldü ki bu 
motorlar çok pahalıydı ve bu tasarladığımız 
araçta 6 tane kullanacağımız düşünüldüğünde 
maliyet olarak çok tutacaktı.  
 
 

 
Çizim 1 Motorun 3B açılımı 

 

RS-555 36 mm 12Volt DC Motor (Fırçalı Motor) 
Mil Çapı : 36 mm 
Metal Uç Kapa ğı 
F Sınıfı Mıknatıs Teli 
Yaprak Fırçası Sistemi 
Karbon çelik şaft 

 Takımımız bu yüzden arayış içerisine geçerek ucuz olan fırçalı motor kullanmayı düşünmüştür. Sudan 
korunması için kendi tasarımımız olan Çizim 1 deki gibi tasarlayarak içerisini gress yağı ile doldurarak sudan 
yalıtımını sağlamayı düşünmektedir. 

Gövde tasarımı: 
Tasarımımız takımımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Kullanılacak olan malzeme ise ABS 

kullanılacaktır. ABS seçilmesinin sebebi mukavemet olarak dayanıklı olmasıdır. 
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Çizim 2 Gövdenin 3B Açılımı 

Kıskaç kol: 

Çizim 3 Kıskaç kolun 3B açılımı 

 
Takımımızın kendi tasarımı olan kıskaç kol Çizim 3 de görülmektedir. Ön tarafındaki kollar uzayıp 

kısalabilmektedir. Bu bize yarışmada yapılacak görevlerde tutulacak olan malzemeye göre değişiklik yapma 
özgürlüğü verilmektedir. Hareket için ise servo motor kullanılmıştır. 
 Çalışma gerilimi: 4.8 ~ 6.8 DC volt 

Ağırlık: 60g (2.12 oz) 
Motor tipi: DC Motor 
Dişli tipi: bakır ve alüminyum 
Çalışma frekansı: 50-333Hz 
Çalışma seyahati: 180 ° (PWM 500-2500 μs) 

             Boyut: 40x20x40.5mm (1.58x0.79x1.60 inç) 
 

Led ışıklar: 
 Piyasa araştırmamızda led ışıklar için kullanacağımız düzenekler tasarımımıza uymayınca kendi 
tasarımımızı kullanmaya karar verdik. Bulduğumuz fenerler ya düşük lümene sahipti yada istediğimiz lümen 
seviyesinde ise tasarımsal olarak çok büyüktü. Bizim tasarımımız Çizim 4 de verilmiştir. 
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  Çip: 20*40mil, 
Çalışma gerilimi: 9V - 12V, 
Çalışma akımı: 1050mA, 
Lumen: 800lm - 900lm, 
Renk: Sıcak Beyaz(5000-7000K), 
Renk: Gün Işığı Beyaz (6000 - 6500K 
renk sıcaklığı) 
Boyutlar: 30 x 20 mm. 
 

Çizim 4 Led ışıkların 3D açılımı   

 
Blok Şema 3 LED ışıkların bağlantı Şeması 

Yüzerliğin kontrolü için, araç üzerindeki tüm aksamın dışında sabit ve değişken ağırlık elemanları 
kullanılmaktadır. Bunlardan sabit ağırlık elemanı, kapalı bir hacimde muhafaza edilen sentetik köpük olacaktır. 
Bu sentetik köpük, sualtı aracının “sabit pozitif yüzerlik” elemanı olacaktır. Değişken ağırlık olarak ise, her dalış 
öncesinde ilgili parametrelere göre belirlenecek (azaltılıp / artırılacak) kurşun ağırlıklardan ve o dalışta ilaveten 
araç üzerinde bulunabilecek ilave ekipman / sualtından alınabilecek örneklerin toplam ağırlığından oluşacak 
(görev yükü) sistemin tamamı tarafından belirlenecektir. 
Kablo Demeti :  

ROV ile yüzeydeki kontrol merkezini birbirine bağlayan ana unsur kablo demetidir. Temel olarak 
sualtının aracının ihtiyacı olan enerjiyi (DC ve AC olabilir) ve temel iletişim verilerini taşır. Çoğunlukla, gerekli 
mekanik yük aktarımı da aynı kablo demeti içerisinde başka bir çekirdek tarafından sağlanmaktadır. Bunun için 
CAT6 kablosu kullanılacaktır. 

4.2.3.Üretim Yöntemleri 

Öncelikle tüm sistem düşünüldüğünde: Sualtı aracı 
• Araç üzerindeki ekipman ve algılayıcılar 
• Kontrol Ekranı (ları) / Konsol 
• Elektrik Güç Dağıtımı / Sistemi 
• Kablo Demeti 

şeklinde sıralanabilir. 
Bu proje kapsamında, ilk sürüm olarak geliştirmesi planlanan ROV’un, az maliyetli ve kolay 

oluşturulabilir bir ROV olması planlanmıştır. Üretim aşaması ise kademeli olarak 
• Tasarımını gerçekleştir 
• Ölçeklendirmeye göre düzenle 
• 3D yazıcıdan parçaları çıkar 
• 3D yazıdan çıkan parçaları plana göre monte et 
• Elektronik sistemi protatip üzerinde denemelerini yap 
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• Akrilik sistemin hava geçirmezliğini sağla 
• Elektronik sistemlerin akrilik içerisinde testlerini yap 
• Su aracının su içerisinde sızdırmazlıklarını kontrol et 
• Havuz içerisinde yüzerliklerini konrtol et 
• Denemeleri devamlı tekrarlanmasıdır. 

Takım için en önemli olan ise eksiklilikleri yerinde görerek zamanında müdahale edilmesi ve en iyi 
sonuçları almak için devamlı çalışılmasıdır. 

 
4.2.4.Fiziksel Özellikler 

Teknik çizim 1 Tulpar Rov 

 
TULPAR ROV verileri: 
 Alan : 2.899E+06 mm2  
 Kütle  : 4.395E+04 g  
 Hacim  : 6.672E+06 mm3  
 Sınırları : Uzunluk 484.803 mm   
    Genişlik 259.56 mm   
    Yükseklik 692.211 mm  
 Kütle Merkezi : 156.185 mm  
    150.923 mm  
   -138.794 mm  

Kütle Merkezindeki Atalet 
Momenti (g mm2) 

 Başlangıçtaki atalet 
momenti (g mm2) : 

 

 Ixx = 7.234E+08  Ixx = 2.571E+09 
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olarak belirlenmiştir. 
4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.Elektronik Ön Tasarım Süreci 

Çizim 5Akrilik Sistem 3B açılımı 

Su yalıtımı ile ilgili tarihsel sorunlar nedeniyle,.sistemimiz mahfazanın kendisi akrilik,  kapaklar ABS 
filament ve uç kapağı olan bir dökme akrilik tüpten oluşur. Sızdırmazlık için epoksi ile desteklenecektir. 
Kelepçeler, yine de tüpü sağlam bir şekilde sıkarken yapı tarafından uygulanan gerilmeye dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır. Üretim için kelepçelere bir miktar tolerans vermek için, kasıtlı olarak tüpün dış çapından biraz 
daha büyük olacak şekilde tasarlandılar ve biraz merkez dışı monte edilecektir.  

 
 

Çizim 6 Elektronik Sistem 3B açılımı 

 
Çizim 6 da elektronik mahfazanın içinde güç, sekiz adet sekiz vidalı terminal bloğu kullanılarak dağıtılır. 

Diğer tüm vidalara 7,2 V bağlanır ve diğer vidalara toprak (GND) bağlanır. Bu, ESC’lerin altı tanesinin de güç 
almasını sağlar ve kabloların dolaşmalarını önler.  

Ixy = 1.002E+06 
Ixz = 2.776E+06 
Iyx = 1.002E+06 
Iyy = 9.200E+08 
Iyz = -7.506E+05 
Izx = 2.776E+06 
Izy = -7.506E+05 
Izz = 5.594E+08 

Ixy = -1.035E+09 
Ixz = 9.556E+08 
Iyx = -1.035E+09 
Iyy = 2.839E+09 
Iyz = 9.199E+08 
Izx = 9.556E+08 
Izy = 9.199E+08 
Izz = 2.633E+09 
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Çizim 7 Elektronik sistemin blok şeması 
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Otopilot: 

Pixhawk, PX4 açık-donanım projesi tarafından tasarlanan gelişmiş bir otopilot sistemidir. ST 
Microelectronics'in ve NuttX gerçek zamanlı işletim sisteminin gelişmiş işlemci ve sensör teknolojisine sahip 
olup, herhangi bir özerk aracı kontrol etmek için inanılmaz performans, esneklik ve güvenilirlik sunar. Pixhawk 
sisteminin avantajları arasında entegre çoklu kullanım, bir Unix / Linux benzeri programlama ortamı, Lua'nın 
görevlerini kodlama ve uçuş davranışı gibi tamamen yeni otomatik pilot işlevleri ve tüm işlemler arasında sıkı 
zamanlama sağlayan özel bir PX4 sürücü katmanı bulunur. (Al-Kadhim, 2017) Bu gelişmiş yetenekler, özerk 
aracınızla ilgili herhangi bir sınırlama bulunmamasını sağlar. Pixhawk, mevcut  ArduPilot ve PX4 operatörlerinin 
sorunsuz bir şekilde bu sisteme geçiş yapmalarını sağlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 3 Pixhawk Genel Bakış 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 4 Pixhawk ile Rasberry Pi 3 bağlantısı 

 
Rasberry Pi 4  
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 Raspberry Pi bir tek kart bilgisayardır. Bunun anlamı, bir bilgisayar için gerekli olan işlemci, RAM bellek, 
giriş/çıkışlar gibi tüm birimler tek bir devre kartı üzerinde toplanmıştır. Küçük tasarımı ve kompakt yapısı 
sayesinde bu bilgisayarları robotik projelerimizde, akıllı ev sistemlerinde, gömülü sistemlerde, kiosk'larda, hatta 
klavye/fare, ekran gibi çevre birimleri bağlayarak masaüstü bilgisayar olarak da kullanmak mümkündür. 
Raspberry Pi gibi bilgisayarlar, Arduino gibi mikrokontrolcü kartlarının gücünün yetmediği ve aynı anda birden 
fazla işlemin yapılması gerektiği durumlarda (örn. web üzerinden görüntü yayını yapan mobil robot) tercih 
edilebilir. (Güray Ali CANLI, 2016)Raspberry Pi, Linux işletim sistemlerinin yanı sıra oyun makinesi, medya 
merkezi, ağ cihazı gibi işlevleri yerine getirmesi için özel olarak geliştirilmiş çok sayıda hazır sistemi 
çalıştırabilme özelliğine sahiptir. 
Raspberry Pi’yi kullanarak Linux üzerinde çalışabilecek neredeyse tüm programlama dillerini kullanarak yazılım 
projeleri yapmanız mümkündür. Programlamaya yeni başlayanlar için anlaşılması ve kullanması kolay olan 
Python, çocuklar için özel olarak geliştirilmiş blok tabanlı Scratch ve daha ileri seviye kullanıcılar için ise Java 
veya C/C++ gibi diller ile Raspberry Pi üzerinde yazılım geliştirmeniz mümkündür. Raspberry Pi üzerinde yer 
alan pin bağlantıları (GPIO pinleri) kullanılarak LED ışık yakıp söndürebilir, elektrik motorlarının hareketlerini 
kontrol edebilir, farklı tipteki sensör verisini okuyabilir, Raspberry Pi uyumlu kameraları kullanarak kendi IP 
kameranızı yapabilir ve hatta röle kartı gibi ek modüller ile 220V AC ile çalışan cihazları açıp kapatabilirsiniz. 
(Al-Kadhim, 2017)Eğer bu tip projeler ilginizi çekmiyor ise, Raspberry Pi’nizi klavye/fare ve ekran bağlayarak 
tam anlamı ile bir bilgisayara çevirerek oldukça düşük güç tüketimine sahip bir sisteme sahip olabilirsiniz. 

 

1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU 
4GB LPDDR4 RAM SKU | 2GB Modeli 
VideoCore VI Grafikleri 
4kp60 HEVC video 
Gerçek Gigabit Ethernet 
2 × USB 3.0 ve 2 × USB 2.0 bağlantı noktalar 
2 × mikro HDMI bağlantı noktası (1 × 4K@60Hz veya 2 × 4K@30Hz) 
5V/3A çalışmasını destekleyen USB-C güç girişi 
 

Resim 5 Raspberry Pi4  

 
3DR Güç Modülü 

Batarya voltajını ve akım tüketimini ölçmek için 3DR Güç Modülünü (PM) nasıl ayarlayacağınızı 
açıklar. Bilgi ayrıca diğer Güç Modülü tiplerini ayarlamak için de faydalı olacaktır. 

Resim 6 3DR Power Module 

 UBEC 
 RasPberry Pi'yi LiPo'dan güvenli bir şekilde çalıştırmak için 3A-6s UBEC Voltage regülatörünün nasıl 
kurulduğunu açıklar.  
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Çıkış Voltajı: 5V / 3A veya 6V / 3A Sürekli çıkış akımı: 3 Amper  
Giriş: 5.5V-26V (2-6 hücreli lityum pil takımı veya 5-18 hücreli NiMH / 
NiCd pil)  
Paket boyutu: 12 * 10 * 1 cm / 4.7 * 3.9 * 0.4in  
Paket ağırlığı: 15g / 0.5oz  
 
 
 
 

                        Resim 7 UBEC 

 
ESC 

Fırçalı motorlar ilk hareket aldıklarında çalışma akımlarının 3 veya 4 katı akım çekmektedir. Bu nedenle 
ESC seçiminde motorun çekeceği standarta kımyanısıra motor pik akımı düşünülerek ona uygun akım 
değerlerini sağlayacak ESC seçilmelidir. Aksi takdirde ilk hareket anında ESC transistörleri bu akımı 
kaldıramayarak yanacaktır. ESCnin yüksek akımlarda çalışacağı düşünülerek ona uygun bir soğutucusu 
üzerinde olmalıdır. Bu soğutucununda verimli soğutma yapabilmesi için araç üzerinde hava akımının yüksek 
olduğu yerlere yerleştirilmesi gerekmektedir. 

• Ni-MH, Ni-Cd 4 - 6 group ( 4.8 V ~ 7.2 V ) 
• Lithium battery ( 7.4 V - 11.1 V ) 
• 2S 540 Motolar ile / 3S 380 Motorlar ile kullanılabilir  
• İleri 320A / Geri 160A, Fren 270A 
• Sürekli maks. akım: 60A 
• BEC output: voltaj 5.6V, Akım 2A  
• Ölçüler: 43 x 29 x 27 mm 

Resim 8 ESC 

 
Su Geçirmez Konnektör  
 

 
 

2 Pin Konnektör Takımı termoplastik PA66 maddeden 
üretilmiştir. IP68 sızdırmazlık kalite testinden geçmiştir. -25/+110 derece 
sıcaklık aralığında sorunsuz çalışır. 

  

 

 
Resim 10 Arka kapaktaki konektör sıralaması 

 
Voltaj Regülatörü 

 

Resim 9 Su Geçirmez Konnektör 

Orijinal yapılandırma 
Ana (4 ”) Muhafaza (10 Delik) 

1. Havalandırma / boşaltma 
2. Motor 2 
3. Motor 3 
4. Motor 4 
5. Motor 5 
6. Motor 6 
7. Enernet kablosu 
8. Basınç / Sıcaklık 
9. LED Işık 
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• Giriş Voltajı : 4-50V 
• Çıkış Voltajı : 4-25V 
• Çıkış Akımı : 600mA 
• Anahtarlama Frekansı : 900 kHz 
• Boyutları : 13 mm × 10 mm × 3 mm 

 

Resim 11 Voltaj Regülatörü 

 
Ayarlı Voltaj Düşürücü Regülatörü D36V6FAHV Dc-Dc Konvertör  ile 4-50 Volt aralığındaki giriş 

gerilimini 4-25 Volt aralığında ayarlayabilirsiniz. Devre 600mA'e kadar çıkış akımında sorunsuz çalışır. Kısa 
süreli 600-750mA aralığındaki akıma dayanabilir. Minimal boyutları ile projelerinizde yer kaplamaz. Yüksek 
akıma maruz kaldığında ya da fazla ısındığında devre kendini kapatarak korur. Ancak ters gerilim koruması 
yoktur. Girişi ters bağlamak devreye ve çıkışa zarar verebilir. 
 
Su Basınç Sensörü 

Bu Analog Su Basınç sensörü standart 5V giriş ile çalışmaktadır. Analog çıkış sunan bu sensör 0,5 ila 
4.5V arasında çıkış sunar. Temelde steteskop mantığıyla çalışan bu sensör suyun varlığı ve basıncını hassas 
şekilde ölçmenize imkân verir. 

 

• Ortam: korozyon olmadan sıvı / gaz 
• Çıkış tipi: (Sinyal-VCC-GND) 
• Basınç Ölçüm Aralığı: 0 ~ 1.6 Mpa 
• Giriş Voltajı: +5 VDC 
• Çıkış gerilimi: 0.5 ~ 4.5 v 
• Ölçüm Hassasiyeti: % 0,5 ~% 1 FS (% 0,5, 0 ~ 55 ° C) 
• Titreyle düzenlenebilir: G1 / 4 
• Adaptör: G1 / 2 ila G1 / 4 
• Su geçirmez seviyesi: IP68 
• Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 85 ° C 
• Tepki süresi: <2.0 ms 
• Sessiz akım: 2.8 mA 
• Normal Çalışma Basıncı: ≤2,0 Mpa 
• Hasarlı Basınç: ≥3.0Mpa 
• Servis Ömrü: 10’000’000 kez 

 
Resim 12 Su Basınç Sensörü 

 
Servo Motor 

DS3210 Pro yüksek güce ihtiyaç duyduğunuz mekanizmalarınızı hareket ettirmek için mükemmel bir 
servo motordur. Futaba marka kumandalarla  uyumlu olup RC araclarınızda tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte 
mikrodenetleyicilerden alabileceğiniz kare dalga sinyaller ile yaptığınız robot projelerinizde kolaylıkla 
kullanabilirsiniz. Metal dişli kutusuna sahiptir. Bağlantı aparatları ve diğer parçaları ile birlikte 
gönderilmektedir.sürekli dönebilen servodur. En önemli özelliklerinden birisi su içerisinde çalışmasıdır. 

 

• Çalışma gerilimi: 4.8 ~ 6.8 DC volt 
• Ölü marka: 3μs 
• Ağırlık: 60g (2.12 oz) 
• Motor tipi: DC Motor 
• Dişli tipi: bakır ve alüminyum 
• Çalışma frekansı: 50-333Hz 
• Çalışma seyahati: 180 ° (PWM 500-2500 μs) 
• Veya 270 ° (PWM 500-2500 μs) 
• Boyut: 40x20x40.5mm (1.58x0.79x1.60 inç) 
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    Resim13 Servo Motor 

 
Raspberry Pi Kamera 

Raspberry Pi yüksek çözünürlüklü kamera, üzerinde CSI konektörü bulunan tüm modeller ile uyumludur 
(yalnızca Pi Zero modelinde bu konektör bulunmamaktadır). Bu kamerayı, fotoğraf ve HD çözünürlükte video 
çekiminde kullanabilirsiniz. Time-lapse video ve ağır çekim için mükemmel bir tercihtir. Kamera modülü 
üzerinde Sony tarafından üretilen yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı video desteği sunan IMX219PQ görüntü 
algılayıcı sensör bulunmaktadır. Ayrıca otomatik beyaz dengesi, pozlama telafisi kontrolü ve ortam ışığı algılama 
gibi özellikleri de bulunmaktadır. 

 

• Yüksek kaliteli görüntü algılama 
• Büyük veri işleme kapasitesi 
• 8 megapiksel sabit odak noktalı 
• 1080p, 720p60 ve VGA90 destekli 
• Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı 
• 15-pin şerit kablo 

   Resim 14 Kamera 

 
GamePad 
 

 
 
Özel 4 düğmeli D-paddir.Standart D-padler tek bir dönme noktasına bağlıdır, 

böylece denetim çok hassas bir hal alır. D-pad, daha iyi yanıt veren dokunma duygusu 
için dört düğme üzerinde ayrı ayrı kayar. (Munz, 2015) Android televizyon ile çalışır.  
 
 
 

Ethernet Adaptör Kiti 
• 100 metreye kadar tek bir Ethernet kablo üzerinden güç ve veriyi taşır 
• Seçilebilir güç çıkışı 
• Tak-ve-Çalıştır, konfigürasyon gerektirmez 
• Ağın basitçe genişletilmesi için tek bir Ethernet kablosu yoluyla güç ve veri sağlar 
• 100 m’ye (328 feet) bir Ethernet kablosu üzerinden güç ve veri iletir 
• Tak ve çalıştır tasarımı zahmetsizce kurulum sağlar 
• 12/9/5VDC üçlü çıkışı farklı Ethernet özellikli cihazlara uygunluk sağlar 

 
Resim 16 Voltaj Regülatörü 

 

For POE200A ：  
1 10/100Mbps Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port 
1 10/100Mbps Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX RJ45 PSE port 
1 48VDC power input port 
For POE200B: 
1 10/100Mbps Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port 
1 10/100Mbps Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX RJ45 PD port  
1 12/9/5VDC power output port 
LED Göstergesi 
PWR 
Boyutlar ( W X D X H ) 
3.2*2.1*0.9 in.(80.8*54*24 mm) 

 

Sistem Gereksinimleri  Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 
MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. 

 
Resim 15 Game Pad 
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PoE Enjektörün Güç Kaynağı Ünitesi  Input: 100~240VAC 
Output: 48V, 0.5A Switching PSU 

PoE Splitter için Çıkış Gücü  12/9/5VDC 

Ortam 

Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) 
Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) 
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing 
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing 

4.3.2.Algoritma Ön Tasarım Süreci  

 Aracın kontrol yazılımının genel algoritması Blok Şema 4 de verilmistir. Aracın tasarımından ve 
donanımından dolayı Pixhawk kontrolü 3 eksen için gerçeklestirilebilecektir. Bu 3 eksen; 
- Dikey Eksen (Derinlik Ekseni) 
- Dönme Ekseni (Rota Ekseni) 
- Yuvarlanma Ekseni 
olarak sıralanabilir. Kontroller arasında eksenel olarak öncelikler bulunmaktadır. Yuvarlanma ekseni referansa 
oturmadan derinlik kontrolüne geçilmez. Aynı sekilde dönme ekseni de referans değerine ulasmadan ileri veya 
geri yönlü harekete baslanmaz. Bu kontrol sistemi ile hedeflenen rotanın hareket sırasında kaybedilmemesi 
amaclanmıstır. Burda pixhawk kullanılmasının sebebi bunların hepsini kendi hesaplaması ve dengeye 
getirmesidir. (Nelson, 2016) 

 
Blok Şema 4 Genel Kontrol Algoritması 

 4.3.3.Yazılım Ön Tasarım Süreci 

 Tasarımızın yazılım geliştirilmesi ve üretim planının formülasyonu için hayati öneme sahiptir. 
Sorgulanabilir analitik veriler ya teyit edilir ya da reddedilir ve yeni tasarımlar kanıtlanır ya da eksik olarak 
gösterilir. Muhtemel tasarım hatalarını veya üretim gözetimlerini belirlemek ve performansı olabildiğince verimli 
hale getirmek ve düzeltmek için, biz QGround Kontrol açık yazılımını kullanacağız. Kullanacağımız Pixhawk ile 
de uyumludur.  
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4.4.Dış Arayüzler 
 Tulpar Rov robotunu dış arayüzün de kontrol paneli, cat6 kablo, 
manipülatör kol, yüksek çözünürlüklü kamera gibi birçok farklı tak 
ve kullan aksesuarla kullanım imkanına sahiptir.  
 Kontrol Paneli  
 Entegre kontrol paneli ROV un kullanımı için ihtiyaç 
duyacağınız herşeyi kendi bünyesinde barındırmaktadır. Kontrol 
paneli enerji ihtiyacını, iletişimi ve video görüntüleri için ihtiyaç 
duyulan arayüzü kullanıcıya sağlar. Bilgisayara entegre edilmiş olan 
QGround Konrtol yazılımı sayesinde ROV un kullanıcı tarafından 
rahatlıkla kumanda edilebilmesi sağlanmış olur. Panel elektrik 
çıkışları, usb portu ve harici ekran ile görüntü geliştirme donanımı 
için çıkışlara sahiptir. 

 

 

  
 

Resim 18. Kontrol paneli 

 
 Kablo  

 

Resim 17 Kontrol Paneli 
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 Tulpar Rov aracının kablosunun tasarımı hem güvenlik hem de operasyonel esneklik sağlaması için 
CAT6 kullanılmıştır. Kablolar hasar görecek olursa, bu bölüm çıkarılarak kablo ile kullanıma devam edilebilir. 

5. GÜVENLİK 
Takım üyelerini ve ROV'un kendisini korumak için birkaç önemli güvenlik özelliğine sahip olunması 

gerekir. Takımın güvenlik felsefesi, kazaların gerçekleşmesini engellemek ve yaşanırsa, sorunları en kısa 
zamanda azaltmaktır. (Pierce, 2020) Her geçişi daha az çalışmayla daha güvenli hale getirmek için, ROV'a, 
aracın kalitesini korumak ve sürdürmek için güvenliği kolaylaştırmak için birkaç ihtiyati özellik eklenmiştir: 

 
ÖZELLİKLER AÇIKLAMA RESİM 

Bağlanma 
Gerginlik 
Giderici 

ROV çerçevesinin tepesindeki dikdörtgen bir akrilik parçası ile 
tutturulmuş bir tenis ipi halkası boyunca yönlendirildi. Bu 
sağlanan ipin çekilmesi durumunda kuvvet, ROV çerçevesine 
yönlendirilerek elektronik bağlantıları korur. Üst kutudan 
takmak ve çıkarmak, tüm tellerin ve aracın daha kolay 
taşınmasını sağlayacaktır.  

Motor 
Koruması  

İticileri 3D baskılı kalkanların üzerine monte ettirilecektir. Bu, 
iki fayda sağlaması öngörülmektedir. ROV'u kullanan herhangi 
bir personelin, maruz kalan itici bıçaklarıyla temas nedeniyle 
yaralanmalara maruz kalmamasını sağlaması ve iticilerin yüzer 
döküntülerden zarar görmemesini sağlayacaktır.   

Güvenlik 
Etiketleri 

Güvenlik etiketleri, üst taraftaki kutuya ve ROV'nin etrafına 
yerleştirilmiştir, böylece herkesin çevresinde dikkatli 
olabileceğini bilmesi sağlanacaktır. 

 

Acil Durum 
Anahtarı 

Acil durumlarda tüm gücü derhal kapatmak ve herhangi bir 
zamanda gücü kesmek için erişim kolaylığı sağlamak için 
üstteki kutuda mor bir düğme kullanılacaktır. 

 

Soğutucu 
Elektroniği korumak için, voltaj regülatörünün aşırı ısınmasını 
önlemek için bir ısı emici kullanılacaktır. Aynı zamanda 
sistemin etkinliğini de sağlar. 

 

Watt Ölçer 
Wattmetre her şeyin sorunsuz bir şekilde çalıştığı için ek bir 
sigorta sağlar. Bir sayı olması gerektiği gibi değilse, mürettebat 
hızlıca bir sorun olduğunu tespit edip düzeltebilir. 

 

Kablo 
Penetratörleri 

ROV'un su geçirmez olmasını sağlamak için, elektronik 
muhafazanın her açıklığı epoksi ve kablo delicileri ile sabitlenir 
ve güvenli olduğundan emin olmak için basınç testi yapılır. Ek 
olarak, sorunu hızlı bir şekilde çözmek için sızıntıları en kısa 
sürede tespit etmek için bir basınç sensörü bir sızıntı sensörü 
olarak değiştirilecektir. Pilotlara geri bir sinyal gönderir, 
böylece daha fazla hasar yapılmadan gücü kesebilirler. 

 

Sigorta 

Sigortalar ROV'un güvenliği için elzemdir. Devreler kısa devre 
yapıyorsa ve diğer durumlar da sigortayı attırır. Sigortanın 
atılması, sigorta olmasaydı var olan elektronik aksamın bir 
kısmını kaybedebiliriz.  
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Tablo 4: Güvenlik için alınacak tedbirler 

Aşağıda verilen Tablo 5 ve Tablo 6 da kontrol listeleri, ROV testinden önce veya araç üzerinde 
çalışmadan önce kullanılır. 

 
KONTROL YAPILMASI GEREKEN 
 ROV KORUMASI 

 Tether, kontrol kutusu ve ROV üzerinde çalışma yapılmadan önce stabil ve güvenli bir şekilde 
düzenlenmiştir. 

 İticiler suyun üstünde. 
 ÜYE GÜVENLİĞİ 
 Üyeler uygun şekilde giyinmiş (koruyucu gözlükler, kapalı parmaklı çapalar, saçlar geriye 

döndü, vb.) 
 Herhangi bir kesme ekipmanının herhangi bir işleminden önce diğerlerini uyarır. 
 Üye, tehlikeli bir cihazla çalışmadan önce diğerlerini uyarır. 
 Üyeler kullanmadan önce bir aracın işlevini ve anlayışını göstermiştir. 
 Araçlar ile ilgili tüm acil durum prosedürleri hakkında üyelere tam bilgi verilir. 
 Kolayca erişilebilen bir ilk yardım çantası var. 
 Herhangi bir toplantıda en az bir yetişkin danışman var.  

Tablo 5: Tasarım Güvenliği Protokolü (Yapım Aşaması) 

KONTROL YAPILMASI GEREKEN 
 ROV KORUMASI 
 Tüm ROV bileşenleri emniyettedir ve çatlak ya da kırılmış parça yoktur. 
 Tüm keskin kenarlar ve nesneler kaplanmıştır. 
 Kablolar açıkta değil, dolaşmış ve yerlerinde. 
 ROV iticilerin örtüleri vidalarla sıkıca tutturulur. 
 Elektronik kutu, su geçirmezlik sağlamak için basınç testinden geçirilmiştir. 
 ROV taşımacılığı, güvenli taşıma için son 2 şirket üyesi tarafından gerçekleştirildi. Bir üye üst 

taraftaki kutuyu tutarken, diğer üye ROV'u tutar. 
 Bağlanma, tüm gerilimi azaltma işlevi fonksiyonel olarak, dolaştırılmadan, güvenli bir şekilde 

yerleştirilir. 
 Wattmetre, sigorta ve test etmeden veya çalışmadan önce mevcut ve güvenli olduğundan emin 

olun. 
 Bir üye çalışırken veya test ederken ROV'nin güvenlik özelliklerini her zaman izliyor, 

özellikle sigorta, kaçak sensörü ve watt ölçer. 
 Öldürme anahtarı pilotun kolayca ulaşabileceği bir yerdedir. 
 ÜYE GÜVENLİĞİ 
 Üyeler can yeleği giyiyorlar. 
 Çalışma için çevre güvenlidir: hava şartlarına uygun, fırlatma platformu sağlam ve kuru, 

başkaları yok mevcut tehlikeler 
 Herhangi bir testte en az bir yetişkin danışman var. 
 Kolayca erişilebilen bir ilk yardım çantası var. 
 Üyeler, ROV ile ilgili tüm acil durum prosedürleri hakkında tam olarak bilgilendirilir. 

Tablo 6: Çalışma Güvenliği Protokolü (Havuz Aşaması) 

6. TEST 
 ROV’umuzun yedekleme sistemleri, yapım ve kabul testlerine tabi tutulacaktır. Uygulanabilen hallerde, 
aşağıda belirtilen tüm testler ve tecrübeler yapılacak ve dokümante edilecektir. 

Test kapsamı: 
• Kontrol işlevselliği 
• Kullanıcı arayüzü 
• Gerilim ve akım 
• Işıklar olarak yapılacaktır. 
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 6.1 Tüm Sistem 
 Gerekli yedekleme sistemleri ile birlikte (örneğin; kumanda istasyonu, güç besleme ve indirme / geri alma 
donanımları) yapımının tamamlanmasını takiben ROV’umuzun, en az aşağıda belirtilenleri içeren işlev ve kabul 
testine tabi tutulacaktır: 

• Montaj muayenesi (yapım sırasındaki gözetimde yapılmamışsa ), 
• Ağırlık ve sephiyenin doğrulanması, 
• Tüm güvenlik donanımının testi, 
• Dalış ve trim sistemlerinin işlev testi, 
• Tutma ve çalışma düzenleri dahil mekanik, elektrik ve optik donanımın işlev testi, 
• Sualtı tecrübesi, 
• İndirme / geri alma donanımının testi 
• Tüm önemli ölçüm cihazlarının doğrulanması, 
• Elektrik donanımının yüksek – gerilim ve izolasyon testi. 

 6.2 Destekleyici Yapılar 
 Destekleyici yapıların basınca dayanıklı olmayan parçalarının basınç eşitlemesi ile ilgili bir kontrol 
yapılacaktır. 
 6.3 Basınçlı Kaplar 

• İzole edilmeden önce basınçlı kaplar hidrolik basınç testine tabi tutulacaktır. Testler sonucunda, kap 
civarlarında sızıntı veya kalıcı deformasyon görülmemelidir. 

• İç basınç uygulandığında, genelde basınçlı kaplar, maksimum çalışma basıncının 1,5 katına eşit bir 
basınçla test edilirler. 

• ROV’un izin verilen maksimum çalışma derinliğine karşılık gelen bir dış basınca maruz kalacak basınçlı 
kaplar, dış basınç testine tabi tutulacaktır. 

• Test basıncı, nominal dalış basıncının en az 1,3 katına eşit olmalıdır. 
 6.4 Sevk ve Manevra Donanımı 
 Sevk ve manevra donanımının çalışması, sualtı tecrübeleri sırasında doğrulanacaktır. 
 6.5 Kenetleme ve Konumlandırma Düzenleri 
Kenetleme ve konumlandırma düzenleri, en az aşağıdaki hususları içerecek şekilde işlev testine tabi tutulacaktır: 

o Kenetleme düzeninin belirlenen kenetleme gücü, 
o Kenetleme düzeninin güç ve hareket sınırları ve sualtı teknesinin ayarlanması, 
o Simüle edilen güç arızası, 
o Otomatik konumlandırma ile rota ve derinliğin sağlanması. 

 6.6 Çalışma Donanımı 
 Asgari olarak, çalışma donanımı, aşağıda belirtilenler yönünden teste tabi tutulacaktır: 

• Belirlenen işlevleri yerine getirme kapasitesi, 
• Kumanda ve izleme, 
• Güvenlik düzenlerinin çalışması, 
 

 6.7 Elektrik Donanımı 

• Kumanda istasyonları, otomasyon, emniyet donanımı dahil, elektrik makinaları ve tablolar üretim 
yerlerinde test edilecektir. 

• Tüm elektrik sistemleri ve donanımı, ROV’un hizmet alınmasından önce muayene ve test edilecektir. 
• Elektrik koruma düzenlerinin ayar ve eşikleri kontrol edilecek ve ayrıca ROV’un elektrik sistemleri test 

gerilimi ile yüksek gerilim ve izolasyon testine tabi tutulacaktır. 
• Bağlantı elemanları takıldıktan sonra, güç kablolarının her üretim boyu, maksimum işletme basıncının 

1,5 katı ile basınç testine tabi tutulacaktır. 
 6.8 Otomasyon, Seyir ve Yer Bulma Donanımı 
 Göstergeler ve ekranlar; ergonomik yerleşim, okuma hassasiyeti ve limit ayarları bakımından kontrol 
edilecektir. Otomatik izleme sistemleri, hatasız çalışma bakımından kontrol edilecektir. ROV’un kaldırma 
bağlantıları, çalışma yükünün 2 katı ile statik teste tabi tutulacaktır. 
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 Yapılan testlerin sonuçları ile yapılan tasarımın GÜVENLİK DÜZEYİ ne kadar uyumlu olduğu 
karşılaştırılır. 

7. TECRÜBE 
 Bu projenin amacı, başından itibaren küçük ölçekli bir ROV tasarlamak ve inşa etmektir. Projenin başarılı 
olabilmesi için tüm doğru parça ve bileşenlerin bulunması ve uygun bir şekilde bir araya getirilmesi gerekiyordu. 
Bu, tüm süreç boyunca parçalardan biriydi ve zaman ve çaba harcadı. Bu proje sırasında bazı problemler ortaya 
çıktı. Çoğu çözüldü, ama hepsi çözülmedi. Bu nedenle, projenin daha fazla iyileştirme için geniş bir alanı var. 
ROV uygulanan tüm özelliklere sahip olmasa da, sistem bu noktada işlevseldir. Bu nedenle, küçük ölçekli bir 
ROV inşa etmek ve kontrol etmek temel amaç olarak kabul edilebilir. Şimdilik edindiğimiz tecrüberi sıralarsak ; 
• Ekip, ROV'a sorun giderirken, aşağıdaki adımlardan oluşan sistematik bir süreç kullandı: sorunu tanımla, 

analiz etme ve neden çalışmadığını belirleme, sorunun kaynağını izole etme, bir çözüm geliştirme, çözümü 
inşa etme ve test etme. Testler sırasında problemler tespit edildiğinde, ekip her zaman bu sorun giderme 
sürecine başvuruda bulundu. Örneğin, herhangi bir elektriksel kısa devre varsa, elektrik mühendisleri devreye 
göreceli olarak kısa devre konumunu belirlemek için sistematik olarak elektronik bileşenleri ve telleri izole 
etmişlerdir. Bu sistematik izolasyon süreci genellikle 10 dakika içinde sorunun hızlı ve kolay analizine yol 
açtı. 

• Kapsamlı bir araştırma yapan ekip, vidalı terminaller ve elektrik kıvrımlı konnektörler gibi organizasyonel 
cihazları keşfetti.  

• Pek çok sahne ve bileşen sıfırdan yapıldığı için, üyelerin büyük PVC tüpleri, akrilik levhaları ve pahalı 
malzemeleri kesmesi gerekiyordu. Kesimi düzeltmek için yalnızca “tek bir şans” olduğu için, takımımız iki 
kez bir önlem almayı ve bir kere kesmeyi öğrendi. İlk seferinde doğru yapmak, tekrar yapmaktan daha 
kolaydır. Bu doğrultuda, takım üyeleri genel çalışmalarında dikkatli ve düzenli olmayı öğrendiler.  

• Delik delme ve lehimleme bu prensipte devam eder. Takım üyeleri, lehimleme gibi geri dönüşü olmayan bir 
şey yapmadan önce iki kez kontrol eder ve diğer üyelerle onaylar. Bir şeyi doğru yapmak ilk kez yapmaktan 
daha kolaydır. 

• Fikir ve endişelerini dile getirmeyi, olası iyileştirmeler ve problemler hakkında konuşma konusunda inisiyatif 
almayı öğrendi. Takım üyeleri, mükemmellik arayışının ortak bir amacına katkıda bulunmak için sahip 
oldukları herhangi bir fikri konuşmayı öğrendiler. Ortak bir hedefe ulaşmak için inisiyatif almanın etkili 
olduğu tespit edildi. 

• Takım üyelerinin her birinin kendi rolü vardı, ancak herkesin olup bitenleri anlamasına ve ROV'nin tüm 
alanları hakkında bilgi vermesine yardımcı olmak için disiplinlerarası bir yaklaşım kullanıldı. Belirli bir 
bileşenden sorumlu olan üyeler işlevselliğini açıkladığında, sahadaki fiili gösteri için pratik yapmaya 
yardımcı oldular.  

• Disiplinlerarası bir yaklaşımın iletişimi geliştirdiğini öğrendik. Kişiler sponsorlarla iletişim kurduğunda 
kibar olma ve tutkuyla konuşma konusundaki kişilerarası beceriler de öğrenildi.  

• Takım üyeleri, yaz aylarında yapılan toplantılarla ROV'u oluşturmak için gerekli teknik becerileri geliştirdi.  
• Takım üyeler, Autodesk Inventor'da 3B CAD modellemeyi çevrimiçi öğreticiler ve takım arkadaşlarının 

rehberliği yoluyla öğrenerek başladı. Takım üyeleri daha sonra PVC tüp ile gerçek prototipler oluşturmadan 
önce yazılımı kullanarak çeşitli çerçeveler tasarladı. Ekip uyguladı. 

• Sezon boyunca, ekip uzman görüşlerine erişebildi ve tavsiye alabilirdi. Ayrıca, desteğe ulaşmak üyelerin 
iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Takım sık sık e-postalar gönderdi, telefon görüşmeleri 
yaptı ve sezon başında potansiyel sponsorlarla toplantılar düzenlediler; böylece rekabet yaklaşırken teknik 
zorluklara daha çok ve daha az mali zorluklara daha az odaklanabilirlerdi. 

 
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması 
Zamana ve yapılacak olan işlere doğru bir bakışla  ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten 

çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi 
konusunda uygulanabilir beceriler kazanmak için takım olarak Tablo 7 deki iş planlamasının yaptık. Bununla 
zamanı istenilen sonuçlar için planlayarak etkin ve verimli çalışabilme konusunda davranış değişikliği 
yaratabilmeyi umuyoruz.
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Tablo 7. İş Takvimi 
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8.2 Maliyet Planlaması 
Maliyet Tablo 8 de verilmiştir. 

     
Malzeme Çeşiti Malzeme Ayrıntıları  Adet Birim fiyatı 

 

Çap:2,85±0.10 mm Maks. 
yuvarlaklık sapması:0,10 mm      

Net filament ağırlığı:750 g            
Filament uzunluğu:~107 m 

https://store.zaxe.com/ur
un/zaxe-abs/ 5 973,50 TL 

 

Sert,mekanik mukavemeti 
yüksek,parlak,yüksek 

derecede saydam,çok az su 
emici UV katkılı,dış 

etkenlere dayanıklı -40 C ile 
+ 90C arasında ısıya 

dayanıklı, sınırlı sayıda 
kaynak yapılabilir,hertürlü 

talaşlı imalata uygun 

http://www.sarkpleksi.c
om/firca/pleksiglass-ve-
akrilik-borular/seffaf-
pleksiglass-borular/ 

1 264 TL 

 

Sert,mekanik mukavemeti 
yüksek,parlak,yüksek 

derecede saydam,çok az su 
emici UV katkılı,dış 

etkenlere dayanıklı -40 C ile 
+ 90C arasında ısıya 

dayanıklı, sınırlı sayıda 
kaynak yapılabilir,hertürlü 

talaşlı imalata uygun 

http://www.pleksimarket
im.com/pleksi-sisirme-
bombeli-pleksi/1/4/tum-

urunler.aspx 

1 32,5 TL 

 

HolyBro Pixhawk 4 Otopilot 
Uçuş Kontrol Cihazı ve M8N 

GPS Modülü Combo - 
Plastik Kapak 

https://tr.banggood.com/
HolyBro-Pixhawk-4-

Autopilot-Flight-
Controller-M8N-GPS-

Module-Combo-p-
1302123.html?rmmds=b
uy&ID=534789&cur_w

arehouse=CN 

1 1765,45 TL 

 

APM Pixhawk Power BEC 
Modülü 30V 90A 

https://www.roboshop.c
om.tr/apm-pixhawk-
power-bec-modulu-

90a?gclid=CjwKCAjwy
7vlBRACEiwAZvdx9h

w4PoTD4VBHnkHUXS
o-

CCC9pSTeANhO0KC4
fmNuKh6wClDLdalygx

oC-UAQAvD_BwE 

1 90,86 TL 

 

RS-555 36 mm 12Volt DC 
Motor (Fırçalı Motor) 

Mil Çapı : 36 mm 
Metal Uç Kapa ğı 

F Sınıfı Mıknatıs Teli 
Yaprak Fırçası Sistemi 

Karbon çelik şaft 

https://urun.n11.com/dig
er/rs-555-36-mm-

12volt-dc-motor-fircali-
motor-P390317209 

6 330,00 TL 
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Fırçalı 80A/320A ESC (380 
ve 540 Motorlar için) 2-3S 

https://www.promodelh
obby.com/urun/fircali-
80a-320a-esc-380-ve-
540-motorlar-icin-2-

3s?gclid=CjwKCAjw96
fkBRA2EiwAKZjFTQa
LrXhcwq6btKAyrUV-

9UqP9buuUtZ99iL2CA
06Ga_EXmn7SzvE9Bo

C7AgQAvD_BwE 

6 671,58 TL 

 

 
Ortam: korozyon olmadan 

sıvı / gaz 
Çıkış tipi: (Sinyal-VCC-

GND) 
Basınç Ölçüm Aralığı: 0 ~ 1.6 

Mpa 
Giriş Voltajı: +5 VDC 

Çıkış gerilimi: 0.5 ~ 4.5 v 
1 FS (% 0,5, 0 ~ 55 ° C) 

Su geçirmez seviyesi: IP68 
Çalışma Sıcaklı: -20 ~ 85 ° C 

 
 

https://www.direnc.net/a
nalog-su-basinc-sensoru 1 146,98 TL 

 

DC Motor Üniversal 
Alüminyum Bağlantı Aparatı 
Kaplin - 3mm - 4-40 Delikli 

(2 Adet) 

https://www.direnc.net/d
c-motor-universal-

aluminyum-baglanti-
aparati-kaplin-3mm-4-

40-delikli-2-adet 

3 152,55 TL 

 

Çalışma gerilimi: 4.8 ~ 6.8 
DC volt 

Ölü marka: 3μs 
Ağırlık: 60g (2.12 oz) 
Motor tipi: DC Motor 

Dişli tipi: bakır ve alüminyum 
Çalışma frekansı: 50-333Hz 

https://tr.aliexpress.com/
item/32880295279.html
?spm=a2g0o.productlist.
0.0.4db2448dLcL5Xo&
s=p&ad_pvid=2020032
1124041588073074335
500000219522_1&algo
_pvid=5e955b9a-70ea-

4f70-85e0-
3635c5e32b8c&algo_ex

pid=5e955b9a-70ea-
4f70-85e0-

3635c5e32b8c-
0&btsid=0b0a0ad81584
8196411364088e54d2&
ws_ab_test=searchweb0
_0,searchweb201602_,s

earchweb201603_ 

1 100,52 TL 
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Çip: 20*40mil, 
Çalışma gerilimi: 9V - 12V, 

Çalışma akımı: 1050mA, 
Lumen: 800lm - 900lm, 

Renk: Sıcak Beyaz(5000-
7000K), 

Renk: Gün Işığı Beyaz (6000 
- 6500K renk sıcaklığı) 
Boyutlar: 30 x 20 mm. 

https://urun.n11.com/dig
er/power-led-cob-led-
10w-9v-12v-900lm-

beyaz-sari-isik-
P220836677?Renk=+Sa
r%C4%B1&gclid=Cjw

KCAjwy7vlBRACEiwA
Zvdx9rxEbLGxySamps

NK1w-
gcSBz5BxHoJi_kSnEW
Jd7suHaMkM4YNgYsh
oCfqoQAvD_BwE&gcl

src=aw.ds 

2 12,04 TL 

 

1.5 GHz dört çekirdekli ARM 
Cortex-A72 CPU 64-bit SoC 

Broadcom 2711 
4Gb  LPDDR4 RAM 
4kp60 HEVC video 

VideoCore VI Grafikleri 
5V- 3A çalışmasını 

destekleyen USB-C güç girişi 
Gerçek Gigabit Ethernet 

2 adet mikro HDMI bağlantı 
portu 4K video (1 × 
4K@60Hz veya 2 × 

4K@30Hz) 
2 adet USB 3.0 ve 2 × USB 

2.0 portları 
Bluetooth 5.0 BLE 

Boyutları: 68.63 x 94.09 x 
26.63 mm 

https://www.direnc.net/r
aspberry-pi-4-model-b-

4gb 
1 555,26 TL 

 

3280 x 2464 piksel fotoğraf 
çekebilen 8 megapiksel 

kamera 
1080p30, 720p60 ve 

640x480p90 çözünürlükte 
video çekin 

Tüm yazılımlar, Raspbian 
İşletim Sisteminin en son 

sürümü 

https://www.direnc.net/r
aspberry-pi-kamera-

modulu-v2 
1 342,96 TL 

 

 
Özel 4 düğmeli D-pad 

Standart D-padler tek bir 
dönme noktasına bağlıdır, 

böylece denetim çok hassas 
bir hal alır. D-pad, daha iyi 

yanıt veren dokunma duygusu 
için dört düğme üzerinde ayrı 

ayrı kayar. 
Android televizyon ile çalışır 

 

https://urun.n11.com/joy
stick-ve-

gamepad/logitech-f310-
usb-gamepad-940-

000138-P200902462 

1 209,89 TL 
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30 Metre Cat6 Lan Rj45 
Jacklı İnternet Modem 

Kablosu 

https://urun.n11.com/ka
blolar/3-5-10-15-20-30-

40-metre-cat6-
ethernetinternet-

kablosu-rj-
P242277239?Uzunluk+
Se%C3%A7imi=5+Metr
e+Cat6+Mavi&gclid=Cj

0KCQjw-
_j1BRDkARIsAJcfmTH
KA233NOyqYaNYi7Rn
qbQwH1JvvQ20pXovie
v7pg0G3Vzoeu7EljoaAl
bAEALw_wcB&gclsrc=

aw.ds 

1 47,90 TL 

 

Kablo Rekoru PG7 Polyamid 

https://www.hepsiburad
a.com/kablo-rekoru-

pg7-polyamid-onka-pm-
HB000008DFSH 

6 45,65 TL 

 

For POE200A ： 
1 10/100Mbps Auto-

Negotiation/Auto MDI/MDIX 
RJ45 LAN port 

1 10/100Mbps Auto-
Negotiation/Auto MDI/MDIX 

RJ45 PSE port 
1 48VDC power input port 

For POE200B: 
1 10/100Mbps Auto-

Negotiation/Auto MDI/MDIX 
1 12/9/5VDC power output 

port 

https://www.hepsiburad
a.com/tp-link-tl-poe200-
ethernet-uzerinden-guc-

adaptor-seti-p-
BD300404?magaza=El

mac%C4%B1k 

1 182,31 TL 

 

 
 
 
 

M5X16 İmbus Civata (10'lu) 
 
 
 
 

https://www.robotsepeti.
com/m5x15-imbus-

civata-10lu 
3 7,4 TL 

https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://urun.n11.com/kablolar/3-5-10-15-20-30-40-metre-cat6-ethernetinternet-kablosu-rj-P242277239?Uzunluk+Se%C3%A7imi=5+Metre+Cat6+Mavi&gclid=Cj0KCQjw-_j1BRDkARIsAJcfmTHKA233NOyqYaNYi7RnqbQwH1JvvQ20pXoviev7pg0G3Vzoeu7EljoaAlbAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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M5 Somun (10'lu Paket) https://www.robotsepeti.
com/m5-somun-10lu 3 1,17 TL 

 

M4x20 İmbus Cıvata (10'lu) 
https://www.robotsepeti.

com/m4x20-imbus-
civata-10lu 

3 8,14 TL 

 

M4 Somun (10'lu Paket) https://www.robotsepeti.
com/m4-somun-10lu 3 1,06 TL 

 

M3x16 İmbus Civata (10'lu) 
https://www.robotsepeti.

com/m3x15-imbus-
civata-10lu 

3 14,8 TL 

 

M3x12 İmbus Cıvata (10'lu) 
https://www.robotsepeti.

com/m3x12-imbus-
civata-10lu 

3 14,8 TL 
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M3 Somun (10'lu Paket) https://www.robotsepeti.
com/m3-somun-10lu 6 9,42 TL 

 

M2x8 Paslanmaz Yıldız 
Başlı Cıvata (YBS) 10'LU 

https://www.robotsepeti.
com/m2x8-paslanmaz-
yildiz-basli-civata-ybs-

10lu 

3 15,04 TL 

 

M2 Somun (10'lu Paket) https://www.robotsepeti.
com/m2-somun-10lu 3 2,71 TL 

 

5 PARÇA HAVA ALMA-
POMPA SETİ 

https://urun.n11.com/ser
vis/5-parca-fren-sistemi-
hava-alma-pompa-seti-

P293608596 

1 306,68 TL 

 

Çalışma gerilimi: 3.3 – 5.5 V 
İvme ölçer çözünürlüğü: 16-

Bit 
İvme ölçer aralığı: ±2, ±4, 

±8, ±16g 
Jiroskop çözünürlüğü: 16-Bit 
Jiroskop ölçüm aralığı: ±250, 

±500, ±1000, ±2000°/sec 
Manyetometre ölçüm aralığı: 

±4800µT 
Barometre ölçüm 

çözünürlüğü: 0.0016hPa 
Barometre ölçüm 

hassasiyeti:(25°C-40°C 
aralığında 700-900hPa 

https://www.direnc.net/1
0-dof-imu-sensor-

dusuk-guc 
1 138,82 TL 
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arasında ±0.12hPa hassasiyet 
buda ±1m ye tekabül eder) 

Barometre ölçüm aralığı: 300 
– 1100hPa (-500m den 
+9000m irtifaya ölçüm 

imkânı) 
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti: 

0.01°C 
I2C arayüzü ile kolay veri 

okuma 

 

Super-Bag Teknisyen Takım-
Alet Çantası Bond Tipi - 

ASR4025 | ID3144 

https://www.enucuztopt
an.com/superbag-

teknisyen-takim-alet-
cantasi-bond-tipi 

1 119,90 TL 

 

Darbelere Dayanıklı Gövde 
Zor Çalışma Koşullarına 
Karşı Dizayn Edilmiştir. 

Neon Lamba 
Parlak Neon Işık Çalışma 

Göstergesi. 
Makara Sistemi 

Uzatma Kabloyu Kolay ve 
Hızlı Bir  Şekilde Açma ve 

Toplama. 
Güçlü Metal Çerçeve 

Metal Çerçeve İle Özel 
Plastikten Yapılmış  Makara 

Gövdenin Birleşim 
Ergonomik Sap 

Pratik Taşıma Konforu 
Sağlayan Plastik Tutma Kolu 

https://urun.n11.com/ya
pistirici-ve-bant/sgs-

makarali-uzatma-kablo-
bos-makarasi-ucretsiz-

kargo-P248502021 

1 69,99 TL 

 

İntex Büyük Boy Aile Şişme 
Havuz Pompa+T.Kiti 28110 

https://www.oyuncakgid
iyor.com/intex-buyuk-

boy-aile-havuzu-pompa-
t-kiti-

28110?gclid=Cj0KCQj
w19DlBRCSARIsAOnf
RehEzBp_HqrmS3E_n8
i6GnJ5j6SyulVQak1e9s

FpcYzsNs-h8v-
nHH8aApEqEALw_wc

B 

1 339,99 TL 
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11.1 V 3S Lipo Batarya 6000 
mAh 35C - Kutulu 

https://www.robotistan.c
om/111v-lipo-batarya-
6000mah-35c-kutulu 

1 501,92 TL 

 

Çıkış Voltajı: 5V / 3A veya 
6V / 3A (Çıkış voltajı seçme 
anahtarıyla değiştirilebilir) 

Sürekli çıkış akımı: 3 Amper 
Giriş: 5.5V-26V (2-6 hücreli 
lityum pil takımı veya 5-18 
hücreli NiMH / NiCd pil) 

Paket boyutu: 12 * 10 * 1 cm 
/ 4.7 * 3.9 * 0.4in 

Paket ağırlığı: 15g / 0.5oz 

https://www.promodelh
obby.com/urun/fpv-

ubec-5v-3a-2s-6s-giris 
1 26,95 TL 

 

Giriş Voltajı : 4-50V 
Çıkış Voltajı : 4-25V 
Çıkış Akımı : 600mA 

Anahtarlama Frekansı : 900 
kHz 

Boyutları : 13 mm × 10 mm 
× 3 mm 

https://www.direnc.net/4
-25v-ayarli-voltaj-

dusurucu-regulatoru 
1 61,24 TL 

 

2Pin IP68 16mm Su 
Geçirmez Konnektör Takım 

https://www.direnc.net/2
-pin-su-gecirmez-mike-

konnektor-gx-16 
10 153,77 TL 

TOPLAM     7717,75 TL 
Tablo 8. Maliyet Tablosu 

8.2 Risk Planlaması 

8.2.1 Test yapmak 

ROV testlerinin sistematik olarak yapılması gerekmektedir. ROV havuz adıma geçmeden önce testlerden 
geçmelidir. Takım her adım için tasarım seçeneklerini gözden geçirmelidir. Bu öncelikle motorların 
çalıştırılmasını ve yük kolunun amaçlandığı gibi çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek için diğer bileşenlerden 
bağımsız olarak çalıştırılmasını içerir. Örneğin, bu testte orijinal kolumuzun olması gerektiği kadar güçlü olmadığı 
görülebilir ve bu tasarımımızın seçenekleri hakkında tartışmalara yol açabilir. Böylelikle daha hızlı bir şekilde 
düzeltmelere gidilebilir.  Takımımız ayrıca, elektronik mahfaza kapağındaki O-ring contaların ve epoksinin, 
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sızıntıyı önlemek için etkili bir şekilde hava geçirmez bir muhafaza oluşturduğundan emin olmak için su 
geçirmezliği test etmek için bir vakum pompası kullanmalıdır.  ROV'u bir havuza koymadan önce denememiz 
gerekir. Takımımız , pervane montajı konfıgürasyonu ve su yalıtımında ilk test için şişme çocuk havuzunda  
yapmayı planlamaktadır. 

Elektronikler benzer bir şekilde test edilecektir. Prototipleme , birleştirilmeden önce işlevsel olmalarını 
sağlamak için tüm bileşenlerin ekmek teknesine alınmasıyla yapılacaktır. Takımımız ayrıca tüm elektronik 
aksamların doğru şekilde entegre edildiğinden emin olmak için multimetre kullanacak ve elektrik sistemi 
devresinde kısa devre olmadığını güç vermeden önce kontrol edecektir. 

8.2.2 Sorun Giderme Teknikleri 

Takımımız , ROV'da sorun giderirken, aşağıdaki adımlardan oluşan sistematik bir süreç kullanacaktır:  
• Sorunu tanımla,  
• Analiz etme ve neden çalışmadığını belirleme,  
• Sorunun kaynağını izole etme, bir çözüm geliştirme, çözümü inşa etme ve test etme.  
• Testler sırasında problemler tespit edildiğinde,  

takım her zaman bu sorun giderme sürecine başladı. Örneğin, herhangi bir elektriksel kısa devre varsa,  devreye 
göreceli olarak kısa devre konumunu belirlemek için sistematik olarak elektronik bileşenleri ve telleri izole 
etmenin yollarına gideceklerdir.  

8.2.3 Teknik Zorluklar 

Takımımız teknik dersler almak zorundadır. Pek çok sahne ve bileşen sıfırdan yapıldığı için, üyelerin 
akrilik levhaları ve pahalı malzemeleri kesmesi gerekmektedir. Kesimi düzeltmek için yalnızca “tek bir şans” 
olduğu için takımımız eğitim alacaktır. İlk seferinde doğru işlemi yapmak, tekrar yapmaktan daha kolaydır. Bu 
doğrultuda, takımımız genel çalışmalarında dikkatli ve düzenli olmayı öğreneceklerdir. Düzenli ve dikkatli 
olmanın yanı sıra,takımımız güvenliği ön planda tutmaktadır. Faaliyetler güvenli bir şekilde yapıldığında, 
gelecekte daha az iş yapılması gerekir. Bunun örnekleri, lehimi sıcak tutkallamak ve sonra topraklama ve güç 
tellerinin lehimden sonra temas etmesini önlemek için elektrik bandı kullanmaktır. 

 
9. ÖZGÜNLÜK 

En genel anlamda bizim ROV’un amacı otonom ve manuel olarak hareket edebilen, üzerinde araştırma ve 
geliştrime yapmaya uygun bir ROV ve kontrol birimi tasarlamaktır. Tasarım yapılırken robotun aşağıdaki 
özelliklere sahip olması hedeflenmiştir. 

• Modülerlik: ROV’un üzerine amaca uygun birimlerin (sensör, motor ...) eklenip çıkarılabilmesi ve 
ROV’un  bu birimleri kontrol edebilmesi. 

• Düşük Maliyet: Piyasada birçok ROV bulunmaktadır. Ancak bu ROV’ların fiyatları yüksek 
olduğundan araştırma ve geliştirme maliyetlerini yükseltmektedir.  

• Yerli Üretim: Yerli üretim maliyeti azaltan ve özgünlüğü arttıran bir diğer unsurdur. Bu projede 
özellikle kullanılan motorlar sayesinde avantaj sağlanmıştır. Aracın akrilik kaplaması ve aracın 
iskeletinin de kendimiz tarafından 3D de tasarlanarak üretilmesidir.  

• Özgünlük: Piyasada bulunan birçok ROV çalışmaktadır. Bu ROV’ların pek çoğu birbirine 
benzemektedir ve akademik olarak bir artı sağlamamaktadırlar. Bu robotlar tak-çalıştır mantığıyla 
çalışmaktadırlar. Bu projede tasarım olarak benzersizdir.  

Tasarlanan ROV’umuz ilk olarak yarışmalarda sonra ise proje amaçlı gölet alanında balık popilasyonunu 
belirlemede çalışması hedeflenmektedir. Bu nedenle ileride ROV’un göletlere yönelik sensörlerin eklenmesi ve 
kontrol algoritmasının bu birimlere göre düzenlenmesi planlanmaktadır.  
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 “Genel olarak toparlarsak TULPAR ROV takımı olarak biz çok şeyler öğrendik, uyguladık ve sadece bize 
ait özgün bir ROV tasarladık . Bunlardan en önemlisi bu sistem çalışmaktadır. Bundan dolayı çok ama çok 
mutluyuz. Görevleri yerine getireceğimize takım olarak inanıyoruz ve bu emeğimizin meyvesini alacağımızı 
umuyoruz.” 
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