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1. RAPOR ÖZETİ 

 

ROV, en genel tanımı ile bir operatör tarafından uzaktan kontrol edilerek su altında 

değişik amaçlara yönelik ve tehlikeli olabilecek bir dizi işlevi yerine getiren bir su altı 

robotudur. Dolayısıyla bir ROV sistemi; aracın yanı sıra, aracı kontrol eden operatör, 

operatörün bu kontrolü sağladı ı donanımlar, aracı yüzeye bağlayan kablo ve aracın 

suya indirilip geri alınmasını sağlayan vinç düzeneklerinden oluşmaktadır.[1] 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mekatronik Kulübü, 2018 yılının başlarında temeli 

atılmış ve 2019 yılının Ekim ayında resmen kurulmuş bir okul kulübüdür. 

Kulübümüzün temel amacı İzmir ve çevresinde bulunan diğer üniversite kulüpleri ile 

ortak eğitimler düzenlemek, çeşitli mühendislik dallarında eğitim görev öğrencilerin 

mesleki bilgi elde edinmesini sağlamak ve çeşitli projeler üreterek, gelecek nesillere 

temeli sağlam projeler bırakmaktır. Bunlardan birisi DIY 3D Printer projesi ve 

TEKNOFEST’20 için yapmaya çalıştığımız ROV Projesi’dir. 

 

İEU Mekatronik Kulübü olarak bu projede izleyeceğimiz yol, düşük bütçe ile 

maksimum verimlilik sağlayarak, kısıtlı bütçeye sahip takımlar için ilham kaynağı 

olmak ve gereksiz para harcanmasının önüne geçmektir. Danıştığımız ilgili 

firmalardan (BEMAR , Sea Rover) ve Dokuz Eylül Denizcilik Fakültesi hocalarından  

elde edindiğimiz bilgilerden yararlanıp, BilimPark desteği ile projemizi hayata 

geçirmeyi planlıyoruz. Projemizde kullanılan malzemelerin detaylarını aşağıda detaylı 

bir şekilde açıklamış bulunmaktayız. Özet geçecek olursak; pleksiglas tüpümüze 

montajladığımız çift olarak kullanacağımız sert plastikten yapılan çerçeveler(frame) 

ile aracın iskeletini oluşturmayı planlıyoruz. Su geçirmez servo ile elektronik olarak 

manipülatörün kontrolü sağlanacak, görüntü alımı ise kullanacağımız su geçirmez Go 

Pro kamera ile sağlanacaktır. Aracımızda 170 dolarlık motorlar yerine, çok daha 

uygun fiyata, fırçasız , sızdırmazlık özelliğine sahip motorlar kullanmayı planlıyoruz. 

Motorlar için Li-Po batarya kullanmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda bu bataryalar 

pasif ağırlık sağlayarak aracın suya batmasını kolaylaştırmayı düşünüyoruz. 

Kullanmayı düşündüğümüz Rapsberry Pi ve Arduino Mega ile aracın manuel 

kontrolünü sağlamayı düşünüyoruz. Su üstü kontrol istasyonunda ise uygun joystick, 

kameradaki görüntüyü oynatacak dokunmatik ekran , acil kesme butonu ve kablosuz 

iletimi sağlayacak haberleşme modüllerini kullanmayı düşünüyoruz. 

2. TAKIM ŞEMASI 

 

2.1 Takım Üyeleri 

 

   İEU Mekatronik Kulübü’nün ROV projesi olan ECO-ROV için danışman haricinde 

10 kişilik bir ekip oluşturduk. Bütün ekip üyelerimiz İEÜ öğrencisi ve mekatronik 

mühendisliği bölümü öğrencisidir. 

Danışman => Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul 

Doğukan Yılmaz => 1. Sınıf 

Mehmet Ali Aşkın=>3. Sınıf 

Mehmet Kılınçarslan=>2.Sınıf 

Erdem Erbaba=>3. Sınıf 
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Hasan Erdem Ergen=>3. Sınıf 

Kaan Kocabaş=>3. Sınıf 

Denizcan Gökalp=>3. Sınıf 

Eyyüp Berkant Akın=>3. Sınıf 

Aslı Zehra Özkan=>3. Sınıf 

Orhun Onar=>3. Sınıf 

 

 

 

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

Görev Dağılımını Yazılım, Elektronik, Görüntü İşleme ve Sızdırmazlık olarak 4 

ana başlığa ayırdık  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarımda yaptığımız en büyük hatalara baktığımızda, yaptığımız prototip tasarım ve 

aracın özgünlüğü kısımlarında işin kolayına kaçtığımızı fark ettik. Bu yüzden Kritik Tasarım 

Raporu için yeni ve işlevsel bir ROV tasarımı yaptık. Ayrıca projenin bize özgün bir şekilde 

olması için özgünlük kısımda iyileştirmeler yaptık. Aynı zamanda kullanmayı planladığımız 

bazı modüller ve bileşenlerde değişikliklere gittik. Bütçemizi olduğunca makul ve dengeli 

ayarlamaya çalıştık ve Ön Tasarım Raporu’ndan sonra aracın gövde ve çerçeve üretimi için 

bir firmayla görüştük. Şu an görüştüğümüz kurum ve kuruluşlar : 

 

Yazılım: Aslı Zehra Özkan – 

Denizcan Gökalp – Kaan 

Kocabaş -  

Elektronik: Orhun Onar – 

Hasan Erdem Ergen – Eyyüp 

Berkant Akın 

 

Sızdırmazlık: Mehmet 

Kılınçarslan – Mehmet Ali 

Aşkın 

 

Görüntü İşleme: Doğukan 

Yılmaz – Erdem Erbaba 
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1-) Kraken Marin : Gövde Üretimi 

2-) İzmir Ekonomi Üniversitesi: Malzeme Desteği , Lojistik Desteği , Öğretim Elemanlarının 

Desteği ,İmalathane Desteği 

3-) Bilimpark: İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi Firmaları’na ulaşmamızı sağlayacak, 

firmalardan biri olan Kraken Marin tarafından gövde üretimi yapılacak. Sea Rover firması 

tarafından danışmanlık hizmeti alınacak 

4-) TUBİTAK 2209a Başvurusu: Maddi destek sağlanılması planlanıyor 

5-) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi: Sızdırmazlık ve gövde tasarımı konusunda 

danışmanlık alınacak. 

6-) MakerZoneX : İmalathane Desteği sağlanacak 

7-)Meslek Fabrikası: İmalathane Desteği için görüşmelerimiz sürüyor. 

8-) Ege Savunma Teknolojileri Kulübü ve Dokuz Eylül ROV Takımı: 3 İzmir takımı olarak 

birbirimiz ile dirsek teması halindeyiz. Birbirimize bilgi ve tecrübe aktarımı yapıyoruz. 

 

*Coronavirüs yüzünden maddelerde ertelenme/iptal durumları yaşanabilir. 

 

4. ARAÇ TASARIMI 
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4.1 Sistem Tasarımı 

 

 
 Aracımızın sistem tasarımı yukarıdaki akış diyagramı şeklindedir. 220VAC 

kullanamayacağımızı öğrendiğimiz için alternatif bir DC Supply cihazı kullanmayı 

düşünüyoruz. Ayrıca yüksek akımlar için devreye seri bir şekilde Sıemens marka 

sigortalar kullanmayı planlıyoruz. Kullanacağımız sensörler uygun fiyatlı sensörler 

olan su sızdırmaz mesafe sensörleri (X,Y,Z düzleminde konumunu bulması için) ve 

hızını ayarlamamız ve dengede kalmasını sağlamak isin gyro sensörü kullanmayı 

planlıyoruz. Acil Kesme butonlarımız ise istenmeyen durumları önlemek için 

devremize yerleştirdik. Ana gücü kesecek bir acil kesme butonu ve ROV üzerindeki 

bataryaların devreye güç vermesini önleyecek bir butonumuz daha bulunmaktadır. 

 

 

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

Tasarım süresince değerlendirilen tasarımlar, çeşitli eksileri ve artıları dikkate alınarak 

eleme işlemine tabii tutulmuş ve en sonda son bir tasarım konusunda fikir birlikteliğine 

varılarak karar verilmiştir. Ortam koşulları dikkate alınarak takım tarafından en başarılı 

uyum sağlayacak tasarım tahmin edilmiş ve Solidworks programı yardımıyla bir tasarım 

çizilmiştir. 

  Aracımızın tasarımı için en mühim gördüğümüz unsurlar arasında; elektronik bileşenlerin 

saklanabileceği bir obje oluşturmak, herhangi bir arıza sırasında hızlı ve güvenli bir şekilde 

bileşenlere erişebileceğimiz bir şase oluşturmak ve aracın düzgün bir şekilde batırabilmesi 
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için ağırlık merkezi olabildiğinde merkezde yer alan bir simetrik model tasarlamak unsurları 

ön plandaydı ve bu unsurlar göz önüne alınarak mekanik tasarım konusunda çeşitli kararlar 

alınmıştır. 

  Elektronik bileşenlerin dış ortamdan korunabileceği bir obje olarak pleksiglastan yapılma 

silindirik bir tüp kullanılmasında ortak karara varılmıştır. Kullanacağımız tüpün hacmini 

minimum ihtiyaç düzeyinde tutabilmek amacıyla tüpü silindirik bir şekilde tasarlama 

kararı alınmıştır. Ayrıyeten, olası herhangi bir sıkıntı anında tüpün içindeki bileşenlere 

hızlı bir şekilde erişebilmek için tüpün kapağını çıkarılabilir şekilde tasarlanmıştır  

 

 

Şekil 4.2.1.1 Tüp Çizimi 

 

Şaseyi tasarlarken dikkate aldığımız en önemli husus daha önce de belirtildiği gibi arıza anında 

hızlı bir şekilde bileşenlere erişebileceğimiz bir şase oluşturmaktı. Bunun için çeşitli tasarımlar 

düşünsek de en sonunda şasenin yapımında BlueRobotics’in kendi robotlarında kullanılan 

çerçevelere benzer çerçevelerin kullanılmasının araca kolay montaj ve söküm sağlayacağını 

fark ettik. Bu çerçeve kullanımı ile yarışma sırasında şaseyi kolay ve hızlı bir şekilde sökebilir 

ve motorlar gibi çeşitli bileşenleri araçtan ayırarak çeşitli olası faciaların önüne geçmeyi 

planlamaktayız. Çerçevelerin dayanıklılığını arttırmak ABS sert plastik ile kaplamayı 

planlamaktayız. Ayrıca şaseyi kendimiz üreterek bizi yüksek bir masraftan kurtarmasını 

amaçlıyoruz. Aracın düzgün bir şekilde batabilmesi için tasarımda simetrik bir şase kullanmayı 

planlamaktayız. 
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Şekil 4.1.1.2 Çerçeve Tasarımı 

 

 

4.2.2 Malzemeler 

- Araçta kullanacağımız tüp için malzeme olarak pleksiglas kullanmaya karar verildi. 

Pleksiglas, cama göre daha dayaklı olması ve hafif olması nedeniyle kullanılmak 

istenmektedir.  

- Aracın iskeletinde herhangi bir sıkıntı durumunda kolay montaj ve söküm yapılabilmesi 

nedeniyle sert plastik veya polietilen çerçeveler kullanılması planlanmaktadır.  

- Aracın verilen görevleri yerine getirebilmesi için su geçirmez servoya bağlı bir 

manipülatör ile gerçekleştirmeyi düşünüyoruz 

- Motorlarımızda ise tekrardan Aliexpress üzerinden satılan 12-24V Underwater Thruster 

kullanmaya karar verilmiştir. Bu motorlar yüksek verimlilikleri ve yüksek performansı 

sayesinde ağır araçların hareketini sağlamaktadır. Ayrıyeten fırçasız ve DC motorları 

oldukları için suyun altında sıkıntısız bir şekilde çalışabilmektedirler. Motorları gelen 

gerilimi kontrol edebilmek ve yönlendirebilmek amacıyla Esc fırçasız motor sürücü 

kullanmayı planlamaktayız. 

 

- Motorların düzgün bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ayrıyeten bir lipo batarya 

eklemeyi planlamaktayız. Bu batarya toplam 2250 mAh kapasiteye ve 35C akım 

değerine sahiptir.  

- Araçta motorları kontrol edebilmek ve kameradan görüntüyü dış kontrol ünitesine 

aktarabilmek amacıyla bir adet Raspberry Pi 3 kullanmayı planlamaktayız. Ayrıca 

kameradan gelen görüntüyü dış kontrol ünitesinde kullanabilmek amacıyla bir adet 

Arduino Uno veya Nano kullanmayı planlamaktayız. 
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- Kamera olarak da Hello’nun dijital suya dayanıklı aksiyon kamerasını kullanmayı 

planlamaktayız. Bu kamera suya dayaklı olmakla beraber kendi güç kaynağına sahip 

olmasıyla oldukça işimize yarayacağı beklenmektedir. 

- Motorlara ve diğer dıştaki modüllere gidecek kabloların su geçirmezliğinden emin 

olabilmek amacıyla kabloları kablo çorabı geçirmeye karar alınmıştır. Ayrıca kabloların 

bağlantı yerlerinde herhangi bir sızdırma olamaması için IP68 16mm su geçirmez 

konnektör kullanılması planlanmaktadır.   

- Tüpün sızdırmazlığı için ise O’Ring ve kabloların sağlıklı bir şekilde tüpe girebilmesi 

için ise Penetratör kullanmayı düşünüyoruz. 

- Güç ve haberleşme kablosu olarak Ethernet CAT6 kablosu sağlıklı bir çözüm olarak 

görüyoruz. 

 

 
Şekil 4.2.2.1 Thruster Çizimi 

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Tüpün yapımında kullanılacak pleksiglas’ın “vakum ile pleksiglass şekillendirme” 

yöntemi kullanılarak pleksigilas’ı silindirik bir yapıya getirmeyi planlamaktayız. Aynı 

yöntemle pleksiglas’ı şekillendirerek tüpün kapaklarını yapmayı planlamaktayız. 

   Sistemdeki çerçevelere diş açılmasında veya tüp üzerinde kablo giriş-çıkışlarında 

açılacak delikler için de “Bilgisayar Destekli Dik İşleme Yöntemi (CNC Router)” 

kullanılacaktır.    

 

4.2.4 Fiziksel Özellikler  

 Aracımızın Solidworks üzerinden yaptığımız çiziminde elde ettiğimiz verileri dayanarak 

aracın yaklaşık uzunluğu eni 35 cm, genişliği 25 cm ve yüksekliği 25 cm olması 

planlanmaktadır. Aracın şase ağırlığının 2 kilogram civarı olacağı temel alınarak yapılan 

hesaplamalarda aracın ağırlığının yaklaşık olarak 4-5 kilogram arasında olması ön 

görülmektedir.  
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Şekil 4.2.4.1 Aracın üstten görünümü ve su altı motorların yerleşimi 

Şekil 4.2.4.2 Aracın montajlanmış genel görünümü 

 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

 

İEÜ Mekatronik Kulübü olarak ECO-ROV projemizde yapacağımız aracın 

elektronik şeması aşağıda (Şema 3.1.1) verilmiştir. Aracımızda kullanmaya 

karar verdiğimiz komponentleri aşağıda belirtmek istiyorum  
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MOTORLAR= Kullanacağımız motorlar 12-24 Volt giriş 

gerilimine sahip 4 bıçaklı pervaneli ve su altı araçlar için üretilmiştir. 

Rakiplerimizin kullandığı 170 dolarlık motorlar ile yaklaşık aynı sonucu 

vereceğini tahmin ediyoruz. 6 adet alacağımız motorların birim fiyatı 

maksimum 250 lira olacaktır.  

ESC= Kullanacağımız uygun fiyatlı motor sürücü 

BATARYA= Hem aktif yük hem de motorları beslemek için      

Li-On bataryalar kullanmak istiyoruz. Ama gerekli aktif yüke ulaştığımızı 

tespit edersek sadece otonom görevler için bütün devreyi besleme amacıyla 

kullanabileceğimizi düşünüyoruz. 

SU GEÇİRMEZ SERVO= Robot Kol için kullanacağımız servo 

motoru. 

ROBOT KOL= Manuel görevler için kullanacağımız manipülatör 

görevini görecek robot kol 

Su Altı Aksiyon Kamerası= Görüntü almak için kullanmayı 

düşündüğümüz kamera. 

SU GEÇİRMEZ MESAFE SENSÖRÜ= Hem derinliği 

algılamak, hem otonom görevleri yapmak , hem de derinliği bularak basınç 

hesabı yapmamızı sağlayacak sensör. 

MPU6050= Hem aracın dengesinin sağlanması hem de aracın 

hızının belirlenmesi için kullanacağımız modül. 

 ARDUİNO MEGA= Kullanacağımız Mikrodenetleyicimiz. 
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RASPBERRY Pİ 3 B+= Araç içerisinde kullanacağımız mini 

bilgisayar. Görüntü işleme için kritik bir rol alacağını düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 

GÖRÜNTÜ İLETİMİ = Görüntü iletimi için ya kablosuz 

haberleşme modüllerini kullanıp kullanmamakta kararsız kalmıştık ama 

şamandıra kullanımının yasaklanması ile birlikte CAT 6 kablosu kullanımına 

karar verdik.  

JOYSTCİK – ROV HABERLEŞMESİ = Bu haberleşme için 

düşük maliyetli bir çift joystick modülü kullanacağız. Bu modüller kendi 

imalatımız olan kontrol bilgisayarında olacak. Kontrol bilgisayarının teknik 

özellikleri özgünlük kısmında verilecektir. 

VERİLERİ GÖRSELLEŞTİRME= Araç üzerindeki 

Arduino’dan verileri kontrol istasyonundaki ana bilgisayara aktarmak 

istiyoruz. Verileri seri port haberleşme yazılımını kullanarak gerçek zamanlı 

bir şekilde process uygulamasında kullanmayı düşünüyoruz. 

 

GÜÇ KAYNAĞI: 220 VAC güç kaynağına regülatör takarak 

su altı aracına güç vermeyi planlıyorduk ama bunun yasak olduğunu 

öğrenmemizden sonra okulumuzun bünyesinde bulunan DC Güç 

Kaynaklarını tercih etmemiz gerekecek. 
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 SİGORTA: Kontrol istasyonunda güvenlik amaçlı sigorta 

kullanmayı düşünüyoruz. 

 

 
Şema 4.3.1.1 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci 
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Şema 4.3.2.1 

 

 

Ön Tasarım Raporu’nda tasarladığımız algoritma şeması ile yola devam etmek 

istiyoruz. Kullanacağımız 3 Mod ve Görüntü çekme algoritması, su altı aracımızın 

yarışma alanında daha kolay hareket ettirilmesine ve görevleri daha hızlı yerine 

getirmesini sağlamak amacıyla konulmuştur. 

 

 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 
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 Aracın kontrolünde kullanılması planlanan yazılım C++ , Pyhton ve Java olarak 

belirlenmiştir. Denizaltından gelen veriler Processing programında görselleştirilerek, 

operatörün su altı aracını daha rahat kullanmasını sağlayacak. Böylece aracın hızı ve 

havuzdaki yeri daha rahat bilinebilecek. Görüntü, veri aktarımı, araç kontrolü bu 

yazılımlar ve bünyelerinde barındırdığı kütüphaneler tarafından yapılacaktır. Arduino 

üzerindeki joystick kütüphaneleri ile aracın kontrolünü sağlamayı düşünüyoruz. 

Raspberry Pi 3’e bağlanan su geçirmez kameranın işlediği görüntüler ile  joystick 

kullanılarak aracın kontrolü sağlanacaktır.  Otonom görevlerde ise görüntü işlemede 

Anaconda üzerinde bulunan Spyder IDE’si kullanılarak  Tensorflow ve OpenCV gibi 

açık kaynak yazılımlar kullanmayı düşünüyoruz. 

 

 

4.4. Dış Arayüzler  

 

 Rapsberry Pi 3 ile pyhton kütüphanelerinden biri olan OpenCV ile görüntü 

işleme yapılması mümkündür [2]. Görüntü işlemenin temellerinden birisi de şekil 

tanımlamadır. İnternet üzerinden bulduğumuz kaynaklar ile şekil tanımlamanın 

mümkün olduğunu gördük [3]. Coronavirus yüzünden aracımızın prototipini 

yapamadığımız için şu an yazılım kısmında henüz bir gelişme kaydedemedik. 

Kameradan alınan görüntülerin aşağıda örnek olarak verilen resimdeki gibi 

görünmesini hedefliyoruz.  

 

 

 
Görsel 4.4.1 

 

 

 Görüntü işleme sırasında yaşanacak senaryo ise aşağıdaki gibi olacaktır.  

Görüldüğü üzere , OpenCV kütüphanesi pentagon şeklini diğer şekillerden 

ayırarak tanımış ve yazılı olarak üstünde belirtmiştir. Böylece bu yazılım 

kullanılarak daire şekilleri tespit edilecek ve araç buna göre hareket edecek. 
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Görsel 4.4.2 
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Monitör üzerinde processing programı ile oluşturacağımız operatör panelinde  ise 

aracın derinlik ,hız, pozisyon gibi bilgileri bulunacaktır. Aşağıdaki görsel örnek 

olarak verilmiştir. 

 

 

 
Görsel 4.4.3 

 

 

5. GÜVENLİK  

 

 

İEÜ Mekatronik Kulübü olarak her projede olduğu gibi bu proje için de güvenlik 

konusunda azami gayret ve önemi göstereceğiz. Güvenlik konusunda önem 

gösterdiğimiz 4 konu başlığı var . Sızdırmazlık , Dayanıklılık , Acil Durum Senaryosu 

, İş Kazaları. 

1. Sızdırmazlık : Sızdırmazlık , bir deniz altı aracının en önemli gereksinimidir. Biz 

de tüpün ve kabloların sızdırmazlığını sağlamak için gerekli yalıtımları yapmayı 

hedefliyoruz. Kullanacağımız motorlar hali hazırda sızdırmazlık özelliğine sahip 

olduğu için bu konuda kendimizi daha şanslı hissediyoruz. Ethernet kablosunun 

güvenliği için kablo çorabı kullanmayı düşünüyoruz. Kabloların temas noktalarında 

konnektör, kabloların tüpe girdiği noktalarda ise epoksi jel , su geçirmezlik jeli ve 

penetratör kullanmayı hedefliyoruz. 

2. Dayanıklılık: Aracın herhangi bir çarpma durumunda alacağı hasarı anlamak için, 

aracın tüpünü ve koruyucu iskeletini oluşturan çerçeveleri, okulumuzun inşaat 

mühendisliği laboratuvarında dayanım testine sokmayı düşünüyoruz. 

3. Acil Durum Senaryosu: Araç su altındayken herhangi bir voltaj /sıcaklık değişimi 

gördüğümüzde veya sızdırmazlık konusunda sensörler uyarı verdiğinde acil kesme 

butonları ile aracın gücünü kesmeyi düşünüyoruz. 

4. İş Kazaları: İş kazalarının önüne geçmek için, ekip üyelerimize iş güvenliği için 

gerekli olan maske , önlük , baret , gözlük ve eldiven kullanmalarını sağlamayı 

hedefliyoruz. Ayrıca riskli aletlerin kullanımı sırasında Makine Lab’ı sorumlusu 

teknisyen arkadaşımızın da yardımını alacağımızı belirtmek isterim. 
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6. TEST 

 

Coronavirus sebebiyle Kritik Tasarım Raporu’na kadar maalesef aracımızı yapamadığımız 

için herhangi bir test uygulayamadık. Ama motor kontorlcüsü için gerekli düzeydeki basit 

mantık şemasını elektronik ortamda oluşturmayı başardık. Bu kısımda hem yaptığımız 

basit elektronik devreyi hem de gelecek aşamalarda yapacağımız testlerden bahsedeceğim. 

 

 

6.1 Yapılan Testler  

 

 

FESTO FluidSim programının elektronik kütüphanesi sayesinde motorların nasıl 

hareket edeceğine dair küçük bir simülasyon hazırladık  

 

İleri-Geri Motor Hareket: 

 

Şema 6.1.1 de görüleceği üzere motorların ikisi de eş zamanlı bir şekilde ileri-geri 

hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. İ butonuna basıldığında ileri gidecek ve G 

butonuna basıldığında geri gidecektir. Bu butonları joystick olarak düşünebiliriz 
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Şema 6.1.1 

 

 

   
Şema 6.1.2 Mantık Devresi İçi 
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Sağ-Sol Motor Hareketi: 

 

 Bu simülasyon şemasında ise ROV’un yanlarında yer alan 4 adet 

motorun(thruster) sağa ve sola dönme hareketleri basitçe gösterilmiştir. İ butonunu 

joystick’in sola manevrası ve G butonunu joystick’in sağa manevrası olarak 

düşünebiliriz. 

 

 

 

 
Şema 6.1.3 Sağ-Sol hareketi 

 

 

Mantık devresi Şema 6.1.2 ile aynı özellikleri taşımaktadır. 
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6.1.2 Yapılacak Testler 

 

 1-) Solidworks Flow Simulation : Bu program sayesinde robotumuz üzerinde 

akışkan hesabı yaparak aerodinamik yapısının iyileştirilmesini sağlamayı 

hedefliyoruz 

 

 

Görsel 6.1.2.1 Örnek bir Flow Simulation örneği [4] 

 

2-) ROS Gazebo: Gazebo simülasyonunda aracımızın bir kopyası oluşturularak 

simule edilmesini sağlamayı hedefliyoruz. 
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Görsel 6.1.2.2 Örnek bir Gazebo uygulaması [5] 

 

 

3-) Aracın Yazılım Testleri: Robotun imalatından sonraki aşama olarak yazılım 

testleri geliyor. Bu kısımda yapılacak testleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 1-) Aracın hareket kabiliyeti ile ilgili yazılım 

 

 2-) Görüntü aktarımı ile ilgili yazılım 

 

 3-) Sensörlerden gelen verileri ; iletmek ,işlemek ve görselleştirmek ile ilgili 

yazılım 

  

 4-) Görüntü İşlemenin yapılması ile ilgili yazılım 

 

4-) Sızdırmazlık Testi: Sızdırmazlık testini aşamalı bir şekilde yapmayı 

düşünüyoruz.  Bu kısımda yapılacak testleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 1-) Ethernet kablosunun sızdırmazlığı 

 

 2-) Tüpün sızdırmazlığı 

 

 3-) Motorların sızdırmazlığı  

 

  4-) Penetratör ve Konnektör sızdırmazlığı 

  

 5-) Sızdırmazlık özelliğine sahip diğer bileşenlerin (sensör vb.) sızdırmazlığı 
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7. TECRÜBE 

Aracımızın üretimine başlayamadığımız için teknik anlamda çok fazla bir tecrübe elde 

edemedik ama yine de bu aşamaya kadar öğrendiğimiz birçok konu var. Bu konuları şu 

şekilde sıralayabiliriz 

1-) Sponsorluk Görüşmeleri ve Sponsorluk Dosyası : Görüşmeler ve dosyanın hazırlanımı 

sırasında daha önceden sponsorluk görüşmeleri yaptığım için tecrübelerimi arkadaşlarımla 

paylaşma imkanı buldum ve kendileri de bundan sonra sponsorluk dosyası 

hazırlayabilecek düzeye geldiler. 

2-) SolidWorks Kullanımı: Bu yazılımın kullanımında ise Ön Tasarım Raporu sırasında 

yaptığımız montaj hataları ve kimsenin aklında bir tasarım şekli bulunmaması yüzünden 

kötü bir ön tasarım çıkarmıştık. Ama bu aşamaya kadar kafamızdaki soru işaretlerini 

giderdik ve tasarımımızı geliştirdik.  

3-) Elektronik Haberleşme : Dokuz Eylül ROV ekibi ve Dokuz Eylül Gemi İnşaat 

Mühendisliği çalışanları tarafından verilen bilgilerden yararlanarak, kontrol istasyonu ve 

su altı aracı arasındaki elektronik haberleşmenin nasıl yapılması gerektiğini öğrendik ve 

su altı ortamların bir Faraday Kafesi görevi gördüğünü öğrendik 

4-) Görüntü İşleme: Görüntü İşleme ile ilgili çevremizdeki öğretim üyelerinden ve SAV 

Amerikan Koleji’nin otonom araba takımından aldığımız bilgiler ile yazacağımız 

yazılımın alt yapısını oluşturduk. Görüntü işlemenin temellerini ve görüntü işlemenin araç 

üzerinde nasıl daha rahat yapılacağını öğrenmiş olduk. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  

8.1 Zaman Planlaması:  

 

Yarışma takviminde yaşanan değişiklikler sonrası biz de zaman planlamamızda 

değişikliğe gitmeye karar verdik. Yeni yaptığımız zaman planlaması şu şekildedir: 

 

1-) 5- 26 Haziran Arası :  

• İzmir BilimPark  ile irtibata geçip yol haritası belirleme,  

• İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından bize verilebilecek malzemelerin 

tespitini yapmak ,  

• Danışman Hocamız tarafından robot kontrollerinin ve robot 

simülasyonlarının nasıl yapıldığına dair beyin fırtınası yapmak  

• Elimizde olan malzemeler ile robotun gövdesinin ve çerçevenin  

tamamlanması 

2-) 26 Haziran – 25 Ağustos Arası:  

• Aracın elektrik tesisatının bitirilmesi 

• Hareket ve kabiliyet teslerinin yapılmsı 

• Yazılımların yazılması ve testlerinin yapılması 
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• İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesinde anlaşılan firmalarla testlerin 

yapılmasında yardım alınması 

• Aracın manuel olarak kontrol edilecek yarışma etaplarında  yarışabilecek 

hale getirilmesi 

3-) 28 Ağustos- 22 Eylül Arası: 

• Görüntü İşleme Yazılımının Son Halini Alması 

• ROV üzerindeki eksiklikleri gidermek 

• Aracın otonom sürüşe hazır hale getirmek 

• Otonom görevleri yarışmadan önce yaparak aracın otonom sürüş modunun 

nasıl çalıştığını görmek 

• Danışman hoca ve firmalarla son görüşmeler ve yarışma sırasında kontrol 

istasyonunda kullanılacak ekipmanların belirlenmesi 

 

8.2 Bütçe Planlaması 

 

 

Raspberry Pi 3 1 289,90 ₺

Arduino Uno 1 20,12 ₺

Li-On Batarya 11.1 V 1 188,33 ₺

Emax ES3005DE Su Geçirmez Servo 1 122,23 ₺

2 DOF Metal robot kol 1 36,62 ₺

12V 24V 20A sualtı pervane fırçasız motor 4 bıçak pervane tahrik 30-200W 6 603,00 ₺

30a Esc Fırçasız Motor Hız kontrol Sürücü devresi - XXD 30A 6 235,68 ₺

Şeffaf Pleksiglas Boru | 120MM/114MM | Pleksi Boru | Pleksi Tüp 1 40,90 ₺

3 Pin IP68 16mm Su Geçirmez Konnektör Takım 4 101,34 ₺

M10 Cable Penetrator for 6mm Cable 4 146,64 ₺

Su geçirmez sualtı 3800 lümen 1 88,67 ₺

Aluminyum Kapak 2 85,51 ₺

Gwest 50 metre 30mm Siyah Kablo Çorabı 50 metre 120,96

Siyah Dayanıklı ABS Stiren Plastik Düz Levha 2 25,54 ₺

Süper güçlü su geçirmez  Fiber Fix bant yapışkan bant 1.25 metre 22,98 ₺

2'li Joystick Kartı (Değiştirilicek sonradan) 1 32,72 ₺

İNTERNET KABLOSU CAT6 ETHERNET KABLOSU 50 68,00 ₺

JSN-SR04T Su Geçirmez Ultrasonik Sensör 2 134,56 ₺

3.5 inch Raspberry Pi Dokunmatik LCD Ekran 1 132,08 ₺

Arduino Mega 1 54,08

MCEU6050 1 8,54 ₺

Toplam 2.641,22 ₺
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Belirlediğimiz bütçe coronavirüs öncesi bu şekildeydi. Şuan ihtiyacımız olan miktar 

 5000-6000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bunun içinde ulaşım ve konaklama dahil 

değildir. 

*Ortanca sütun minimum cihaz adedini göstermektedir 

 

8.3 Risk Planlaması 

 

Mekan Oluşacak Tehlike Önlem 

Makine Laboratuvarı İş Kazası Güvenlik Ekipmanı 

Kullanılması 

Yangın Yangın Söndürücü 

Tehlikeli Makine 

Laboratuvarı Makineleri 

Laboratuvar 

Sorumlusunun Gözetimi  

Uçucu Kimyasal Maddeye 

maruz kalmak 

Havalandırma 

Havuz Havuza Düşme Tehlikesi Can Yeleği 

Araçta Kısa Devre 

Oluşması 

Diyot Testi ile Kısa 

Devrenin Tespiti 

Havuza Elektrik Kaçağı 

Yüzünden Elektrik 

Verilmesi 

Kablo Yalıtımı 

Kaygan Havuz Zemininde 

Oluşacak Düşme ve 

Yaralanmalar 

İlk Yardım Çantası 

Bulundurulması 

Ulaşım İzmir- Gaziantep 

arasındaki mesafe 

yüzünden gerekli ulaşımın 

sağlanamaması 

Okulumuzdaki diğer 

TEKNOFEST 

yarışmacıları ile ulaşım 

sorununu daha düşük bir 

bütçeyle çözmek 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

 

Ön Tasarım Raporu sonuçlarında aldığımız puanlara dikkat ederken özgünlük 

kısmında büyük bir eksikliğimiz olduğunu gördük. Bu yüzden su altı aracımızın 

özgünlük kısmını geliştirmek için birtakım kararlar verdik. Su altı aracının 

tasarımını, klasikleşmiş ROV tasarımına yakın tuttuğumuz için aracın tasarımında 

bir özgünlük sağlayamadık ama kontrol istasyonunda bir değişikliğe gittik. Bu 

değişiklik ile kontrol istasyonumuzda özgünlük sağlamayı hedefliyoruz. 

Hedeflediğimiz özgünlük ise kendimize ait bir kontrol bilgisayarı yapmak.  

 

Kontrol bilgisayarımızın sahip olacağı özellikler şunlardır:  
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1- Üzerinde bulunan dokunmatik ekran sayesinde gelen verileri görme, görüntü 

aktarımı ve görüntü işlemenin yapılmasını sağlamak 

2- Üzerinde bulunan mini klavye sayesinde, olası dokunmatik ekran 

bozulmalarının önüne geçme. 

3- Üzerinde bulunacak çift joystickler sayesinde kolay ve efektif robot 

kontrolü sağlamak. 

4- Bir Laptoptan daha hafif ve daha az yer kaplayacağı için kolay taşınabilir ve 

kurulabilir olması 

5- Daha az güç tüketimine sahip olacağı için yüksek güç tüketimlerinin önüne 

geçme 

6- Manipülatör kolun devreye girmesi için bir buton bulunması 

 

Yapacağımız orijinal kontrol bilgisayarının imalatından sonra yaptığımız tasarımı ve 

tasarımın imalat bilgilerini, başka takımlar ile de paylaşmayı hedefliyoruz. 
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