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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. ROV’lar boyut ve işlev olarak, sadece izleme amaçlı olarak su altı kameraları 

vasıtasıyla görüntü almaya ve bazı ölçümler yapmaya yönelik, nispeten küçük ve basit araçlar 

olabileceği gibi, üzerlerinde yer alacak pek çok sensör, kamera, sonar vb. yardımıyla büyük 

oranda otonom çalışma yetkinliğine sahip ve robot kollar manipülatörler kullanarak oldukça 

karmaşık işlevleri yerine getiren büyük sistemler de olabilmektedir [1]. 

Bu özellikleriyle günümüzün ve geleceğin önemli teknolojilerinden olan su altı robot 

teknolojisi araştırma ve geliştirmeye çok açık bir alan olduğu aşikardır. Bu ihtiyaca binaen su 

altı ve ROV teknolojileri üzerine çalışmak üzere Alamatra takımı, 4 arkadaş tarafından 2019 

tarihinde kurulmuştur.  2019 tarihinden bugüne 4 kişilik takım üyesi sayısı iki kat artmıştır. 

Toplamda 8 üyesi bulunan Alamatra takımı 2021 yılı itibariyle Roket ve İHA teknolojileri ile 

de ilgilenmekte ve 2021 Teknofest’e bu kategorilerden de katılmaktadır. Tüm üyeleri 

mühendislik öğrencisi olmakla beraber, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim 

almaktadır. 

Takımımız ilk ulusal yarışma tecrübesi olarak “2020 Teknofest İnsansız Su altı 

Yarışmasına” başvuru yapsa da başarılı olamamıştır. Bu süre zarfında çalışmalarına ara 

vermeden devam eden takımımız yaklaşık 20 ay boyunca çalışmalarını sürdürmüştür. Bu 

sürede takımımız 4 farklı ROV tasarlamıştır. Bu ROV’ların çoğu hiçbir zaman üretilmemesine 

karşın insansız su altı sistemlerinde yapılabilecek geliştirme ve AR-GE’ye katkı sağlamıştır. 

ROV aracının üretimi ve imalatı amacıyla geniş çaplı literatür taraması yapılmıştır. Bu 

araştırmalar sonucunda özgün ve yerli parçalar kullanılmış, katma değerli teknolojiler üretilerek 

oluşturulan Alamatra-ROV adında ROV aracı tasarlanmıştır. 

Bu rapor Alamatra-ROV insansız otonom su altı aracının tasarımından üretilmesine 

kadar olan süreci temel almaktadır. Bu kapsamda ROV pek çok farklı disiplin ve başlık altında 

incelenmektedir. Bahsi geçen disiplinler temel olarak mekanik, elektronik ve yazılımsal 

disiplinlerdir. Bu başlıkların yanı sıra bu raporda; Alamatra-ROV’un yerli ve özgün kısımları, 

ön tasarımından günümüze kadar gelen geliştirme ve değişiklikleri de ayrıntılı olarak 

işlenmiştir. Proje yönetimi süresince, sürecin verimli ve başarılı ilerlemesi adına yapılan bütçe-

risk-zaman planlaması, güvenlik çalışmaları, testler ve tecrübeler de bu raporun ana 

başlıklarındandır. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

 



 

8 

 

3. Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi 

3.1 Ön tasarım raporunun değerlendirilmesi: 

Alamatra takımı olarak hazırladığımız ön tasarım raporunda takımımız, TEKNOFEST 

heyetinin değerlendirmesi sonucu 83,67 puan almıştır. Bu puan takımımızca yeterli 

bulunmamış ve takımımız eksiklerini gidermek üzere araştırmalarını yapmıştır. Bu araştırmalar 

sonucunda elektronik tasarım ve yazılımda eksiklikler takımımızca fark edilmiştir. Bu 

eksiklikler gerekli araştırma yapılarak giderilmeye çalışılmıştır. Acil durdurma sistemi için 

kullanılması öngörülen Hall-Effect sensörü ve Gyro sensörü daha profesyonel ve verimli 

modüller ile değiştirilmiştir. Aynı zamanda araç için mekanik tasarım olarak iyileştirmeler 

yapılmıştır, fakat genel anlamda mekanik tasarımda büyük çapta değişiklik olmamıştır. 

Planlanan aracın imalatında en önemli etkenlerden biri de maliyetidir. Ön tasarım raporunda 

belirtilen bütçe planlaması, elektronik tasarımda değiştirilen sensörler ve eklenen donanımlarla 

beraber değişiklik göstermiştir. 

3.2 Elektronik tasarımında yapılan değişiklikler: 

Takımımız ön tasarım raporunda acil durdurma sistemini Raspberry Pi üzerinden Hall-

Effect sensör modülü kullanarak yapmayı planlamaktaydı. Lakin gelinen süreçte bu durumun 

gerekli isterleri tam karşılamadığı anlaşılmıştır. Takımımız yaptığı tasarrufta dahili Hall-Effect 

sensörü bulunduran DEGZ marka güç dağıtım modülünü kullanma kararı almıştır.  

Ön tasarım raporunda mikroişlemci modülü Raspberry Pi ve buna bağlı ana işlemci 

Pixhawk modülünün beslenmesi güç modülü aracılığıyla yapılması planlanmaktaydı. Lakin 

anahtarlama amacıyla kullanılan DEGZ marka güç dağıtım modülünün bu görevi de 

gerçekleştirebileceği fark edilmiş ve güç modülü elektronik tasarımdan çıkarılmıştır. 

Su altında ROV aracının konumlandırılması ve yön tespiti amacıyla kullanılan 

MPU6050 sensörü çalışmalar esnasında yetersiz bulunmuştur. Daha verimli ve stabil çalışan 

aynı zamanda dahili pusula bulunduran MPU9250 sensörüne geçiş yapılmıştır. 

3.3 Bütçede yapılan değişiklikler: 

Elektronik tasarımda yapılan değişikliğin getirisi olarak ürün tedarikinde değişiklik 

olmuştur. Bu kapsamda aşağıda tabloda belirtilen ürünler ön tasarım raporunda belirtilen 

bütçeye eklenmiştir. Bu durum yeni bütçeyi ön tasarım raporunda belirtilen 8.175,11 tl lik 

toplam bütçe tutarını fark miktarı olan 996 tl kadar arttırarak, 9.171,11 tl ye çıkartmıştır. 

Tablo 3.3.1.- Bütçe Değişikliği 

Malzeme Adet Kullanım amacı-kaldırılma sebebi Fiyat 

Degz Güç dağıtım kartı 1 Acil durdurma ve 5v besleme 490 TL 

DFRobot Tf Mini Lidar 1 Mesafe ölçümü ile konumlandırma 506 TL 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

Alamatra-ROV temel olarak motorlar, elektronik kontrolcüler, sensörler ve mekanik 

parçalardan oluşmaktadır. Mekanik diyagram temel hatlarıyla şekil 4.1 de gösterildiği haliyle 

tasarlanmıştır. Elektronik komponentler ve bu komponentlerin bağlantısı da Şekil 4.2 de 

diyagram halinde gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.1.- Mekanik Diyagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1.2. - Elektronik Diyagram 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci Özet 

Alamatra-ROV mekanik tasarımına başlarken öncelikle görev gereksinimleri belirlenerek 

tamamen görev odaklı çeşitli tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan tasarımlar, testler, 

analizler ve değerlendirmeler sonucunda iyileştirmeler ve değişiklikler göz önüne alınarak 

nihai tasarım ortaya çıkarılmıştır. ROV aracına ait değerlendirmeler yapılırken 

stabilizasyon, performans, üretilebilirlik ve güvenlik gibi başlıca unsurlar değerlendirilerek 

kararlar alınmıştır. Akış analizleri Solidworks Flow Simulation programı ile yapılmıştır. 

Mekaniksel tasarım çalışmaları Solidworks programı kullanılarak yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

Tasarım Gereksinimlerinin Belirlenmesi:  

• Ebat ve ağırlık puanlandırmasından tam puan alabilmek için aracın boyu 40 cm 

geçmeyecek şekilde ve aracın toplam ağırlığı 8 kilogramı geçmeyecek şekilde 

tasarlanmıştır.  

• Stabil bir sürüş gerçekleştirebilmek için itici takımların simetrik konumlandırılması. 

• Su altında yüksek manevra kabiliyeti. 

• Kolay imalat, ekonomiklik, sade bir tasarım hedeflenmiştir. 

Analiz: 

Analizler sonlu elemanlar yöntemi ile Solidworks Flow Simulation programı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  ROV aracı ağır yüklemeler altında çalışmadığı için araca 

yapısal analiz gerekli görülmemiştir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri ile ekibimiz 

tarafından tasarlanan pervane için ürettiği itki değerleri ve aracın akışkan içindeki sağ, sol, üst, 

aşağı ve ön yüzeylerinin ürettiği sürtünme kuvvetleri hesaplanmıştır. 

4.2.2 İtici Takımların Konumlandırılması: 

ROV aracının itici takımları konumlandırılırken başlıca olarak denge ve manevra 

kabiliyeti kriterleri değerlendirilmiştir. Yarışma gereği insansız su altı aracının küçük bir alan 

içerisinde hızlı bir şekilde manevra yapabilmesi önemlidir. XY düzleminde aracın yüksek 

manevra kabiliyeti için itici takımlar birbirlerine 90 derecelik açılar ile konumlandırılmıştır. 

Aracın Z ekseninde stabilizasyon, denge ve dalış-tırmanış hareketlerini sağlamak Z eksenine 

paralel bir şekilde bulunan 4 adet itici takım kullanılmasına karar verilmiştir. 

İtici takımların konumlandırılmasında dikkat edilen bir diğer durum ise konumlandırılan 

itici takımların eksenleri birbirleri ile çakışmamasıdır. Bu duruma dikkat edilmesinin ana 

nedeni motorların oluşturduğu girdap ve girdaba bağlı stabilizasyon sorunlarının oluşmasıdır.  

 

 

 

Gerekesinimlerin 
Belirlenmesi

Ön 
Tasarım

Analizler

Kritik Tasarım

Prototip 
Oluşturma

Testler
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4.2.3 Manevra Hesabı: 

 Aracın manevra kabiliyeti hesaplayabilmek için MATLAB programı kullanılarak basit 

bir modelleme oluşturulmuştur. Bu sayede aracın her üç eksenindeki anlık ivme değerlerini 

bulunmuştur. CFD Analiz yapılarak pervanelerin ürettiği itki ve aracın su içindeki 3 eksendeki 

hareketi sonucu oluşan sürtünme değerleri analiz edilmiştir. Elde etiğimiz bu modelleri 

MATLAB Simulink ile Newton yasaları kullanılarak aracın 3 dereceli öteleme hareketini içeren 

modelleme yapılmıştır. 

Varsayımlar: 

• Dalga etkisi dikkate alınmayacaktır. 

• İtki analiz boyunca maksimum olarak değerlendirilmiştir. 

• Akışkan basıncı analiz boyunca sabit alınmıştır. 

4.2.3.1 Aerodinamik Model: 

 X, Y ve Z eksenleri her eksen için 3 farlı hızda (0,4-0,8-1 m/s) Solidworks Flow 

Simulation kullanılarak CFD analizleri gerçekleştirilmiştir. CFD analizlerinden elde edilen 

sürtünme kuvvetleri denklem 1 kullanılarak sürtünme katsayıları bulunmuştur. 

 Örnek hesaplama olarak, 0,8 m/s hızı için 5,25 Newton olarak hesaplanan toplam 

sürüklenme kuvveti, su yoğunluğu 997 kg/m3 ve yüzey alanı 0,0248 m2 olarak hesaplanmıştır, 

değerler denklem 1 kullanılarak drag coefficient 0,64 olarak bulunur. 

𝐶𝑑=𝐷/𝑃⋅𝑣2 ⋅𝐴2                 (Denklem 1) 

 

 

 

X 

Z 

Y 

𝑎 = 90° 
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X Ekseninde 0,8 m/s hız için oluşan sürtünme kuvveti 

 

X Ekseni 1 m/s hız için oluşan sürtünme kuvveti 

 

Y Ekseni 1 m/s hız için oluşan sürtünme kuvveti 

 

Y Ekseni 0,8 m/s hız için oluşan sürtünme kuvveti 

 

Z Ekseni 0,2 m/s hız için oluşan sürtünme kuvveti 

 

Z Ekseni 0,4 m/s hız için oluşan sürtünme kuvveti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.3.1.1 - Z Ekseni Akış Analizi 
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Şekil 4.2.3.1.2. - Y Ekseni Akış Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.3.1.3. - X Ekseni Akış Analizi 

4.2.3.2 Dinamik Model: 

Öteleme denklemleri Newton’un ikinci yasası (F=m.a) formülü kullanılarak elde edilir. 

Motorlardan gelen itki ve sürtünme denkleminin birleştirilmesi X, Y ve Z eksenlerindeki 

zamana bağlı hız ve ivme grafikleri MATLAB Simulink yardımı ile elde edilmiştir.  

𝐹𝑛𝑒𝑡 = Eksen üzerindeki net kuvvet 

𝐹𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒 = Sürtünme kuvveti 

𝐹𝑖𝑐𝑤 = İtici takımın saat yönde dönmesiyle oluşan itki kuvveti 

𝐹𝑖𝑐𝑐𝑤 = İtici takımın saat yönünün tersinde dönmesiyle oluşan itki kuvveti 

 

 

Y 

X 
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𝐹𝑛𝑒𝑡 = 𝐹𝑖𝑡𝑘𝑖 − 𝐹𝑠ü𝑟𝑡ü𝑛𝑚𝑒                     Denklem 2 

𝐹𝑖𝑡𝑘𝑖 = 2 ⋅ 𝐹𝑖𝑐𝑤 + 2 ⋅ 𝐹𝑖𝑐𝑐𝑤              Denklem 3 

𝑎 =
𝐹𝑛𝑒𝑡

𝑚
                                               Denklem 4 

 

 

 

 

 

 

X Ekseni İçin Sürtünme Kuvveti Modeli 

                                         

X-Axis İçin Simulink Denklem Modellemesi 

 

X Ekeni Zamana Bağlı İvme Değişimi 
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X Ekseni Zamana Bağlı Hız Grafiği 

Y Ekseni İçin Sürtünme Kuvveti Modeli 

 

 

 

 

  

Y-Axis İçin Simulink Denklem Modellemesi 

Y-Axis İçin Simulink Denklem Modellemesi 
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 Y Ekeni Zamana Bağlı İvme Değişimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Ekseni Zamana Bağlı Hız Grafiği 
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Z Ekseni İçin Sürtünme Kuvveti Modeli 

 

Z-Axis İçin Simulink Denklem Modellemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Ekeni Zamana Bağlı İvme Değişimi 
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4.2.4 Gövde Tasarımı ve Alt Parçalar: 

Takımımız tarafından özgün olarak tasarlanan Alamatra-ROV gövdesi şekilde de 

görülebileceği üzere temel olarak 4 adet itici kol ve sızdırmaz hazneden oluşmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.1 Sızdırmaz Hazne Tasarımı: 

İnsansız su altı aracının sahip olduğu elektronik bileşenleri sudan korumak amacı ile akrilik 

borudan sızdırmaz hazne tasarlanmıştır. Koruyucu haznenin geometrisin bu şekilde olması 

birkaç temel nedene bağlıdır ve bunlar sırasıyla şu şekildedir; 

• Geometrinin gövde kısmının silindir ve ön kısımdaki kamera haznesi yarım küre olması 

nedeniyle daha kolay bir şekilde akış direncine karşı gelebilmektedir. 

• Kameranın görüş alanının geniş olması. 

• Gövde ile uygun bir şekilde montajlanabilme. 

4.2.4.2 Sızdırmazlık 
Özgün sızdırmaz hazne tasarlanırken mevcut 

akrilik hazne geometrisine uygun o-ring contalama 

sistemi tasarlanmıştır. Bahsi geçen sistem temel olarak 

şu şekilde çalışmaktadır; su geçirmez konnektörlerin 

bulunduğu konnektör tutucu, ara kapak üzerinde bulunan 

o-ring conta üzerine oturarak kapak ve konnektör kutucu 

arasındaki sızdırmazlığı sağlar. Birbirine montajlanmış 

konnektör kutucu ve ara kapak ikilisi; tekrar bir o-ringle, 

üzerine açılan dişler sayesinde, akrilik boruya 

montajlanmaktadır. 

  

Sızdırmaz Hazne 
İtici Kol 

Şekil 4.2.4.2.1 -  Montaj Görseli 
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4.2.4.3 İtici Kol Tasarımı: 

Kompakt ve verimli bir tasarım yapmak amacı ile özgün olarak tasarlanan itici kol şekil 

(4.2.4.3.1)’de gözükmektedir. ROV aracında 4 adet itici kol bulunmaktadır, her bir itici kol 

üzerine iki adet itki takımı ve LED bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.4.3.1- Rov ve İtici Kol 

4.2.4.4 Pervane Tasarımı: 

Alamatra-ROV ekibi olarak tasarladığımız pervaneler şekil (4.2.4.4.1)’de 

gözükmektedir. Pervanenin tasarımına başlamadan, pervane ile ilgili parametrelerin ve 

etkilerinin belirlenmesi önceliklidir. Bunlar; dış çap, iç çap, dakika başı devir (RPM), hatve, 

kanat profili ve kalınlıktır. 

                           

Şekil 4.2.4.4.1. - Alamatra-ROV aracında kullanılan pervaneye ait CAD görsel 

 

Dış çap; Genel mekanik tasarıma olan etkisi sebebiyle sınırlayıcı bir parametredir. Tasarıma 

başlanırken belirlenir ve optimizasyon için değiştirilemez. 

İç çap; Kullanılacak olan motora bağlı bir parametre olması sebebiyle optimizasyon için 

değiştirilemez. 

RPM; İtkiyi etkiler ve bu unsur kontrol edilebilir bir değişken olup hesaplarda en yüksek değeri 

kullanılır. 

Hatve; Pervanenin bir turda gittiği mesafe olarak tanımlanır. Hatve, itki kuvveti ile hızı 

doğrudan etkiler. Hatve yüksek olursa hız; düşük olursa itki kuvveti artar. Aracın ağırlığı ve 
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manevra kabiliyeti göz önüne alınarak yapılan analizler ile optimizasyon gerçekleştirilmiş ve 

44 mm olarak belirlenmiştir. 

Kanat profili ve kalınlık; Pervane verimini ve dayanımını belirleyen optimizasyon için 

değişebilecek parametrelerdir. Kanat profil geometrisi pervane türleri baz alınarak uygun bir 

geometri seçilmiştir.  

CDF Analiz: 

Yapılan CFD analizi sonucu pervanenin sağladığı itki değeri aşağıdaki tablo 

(4.2.4.4.1)’da gösterilmiştir. Hız kontur değeri şekil (4.2.4.4.2)’de verilmiştir. 

 

Tablo 4.2.4.4.1. - Pervane İtki Değeri 

                                    

Şekil 4.2.4.4.2. - Pervaneye karşı suyun akış hızını gösteren kontur. 
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4.2.5. Malzemeler   

4.2.5.1 Malzeme Seçim Kriterleri 

 ROV aracı için malzeme seçimi yapılırken başlıca aşağıda verilen kriterler 

değerlendirilmiştir. 

• Üretilebilirlik 

• Ekonomiklik 

• Yoğunluk  

• Dayanım 

• Sızdırmazlık 

4.2.5.2 Sızdırmaz Hazne Malzeme Seçimi  

Su altı aracına yerleştirilen elektronik bileşenlerin sudan koruması amaçlanmaktadır. 

Pleksiglass talaşlı imalat ile kolayca işlenebilmektedir. Darbelere karşı dayanıklıdır, esnek bir 

malzeme yapısına sahiptir. Talaşlı imalat ile üretilebilmesi, ekonomik olması ve esnek bir 

yapıya sahip olması sebebiyle sızdırmaz hazne malzemesi olarak pleksiglass seçilmiştir. 

Sızdırmaz hazneyi oluşturan alt parçalar; kamera haznesi, akrilik kapak, konnektör tutucu ve 

akrilik haznedir Şekil (4.2.5.2.1)’de parçalar gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.5.1.-Alamatra-ROV aracına ait montaj görseli 
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4.2.5.3 Filament Seçimi: 

İtici kol ve pervane 3D yazıcı ile imal edilecektir. Bu parçalar görevleri itibari ile 

dinamik yüklere maruz kalacaklarından filament seçimi önemlidir. Doğru seçimi yapabilmek 

adına filamentlerin mukavemet, esneklik gibi özellikleri araştırılıp çeşitli karşılaştırmalar 

yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucu STH ve PLA filamentin kullanılmasına karar 

verilmiştir. PLA ve STH’ın mekaniksel olarak özellikleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 

 

PLA Filament Malzeme Özellikleri 

Kamera Fanusu 

Haznesi 

Kapak                                

Kamera Yatağı Hazne 

Konnektör Tutucu 

Şekil 4.2.5.2.1. - Sızdırmaz Hazne Parçaları 
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4.2.5.3 Bağlantı Elemanları 

Bağlantı elemanı olarak su altında uzun ömürlü olan paslanmaz 

M3-M4 8.8 DIN 931-933 civatalar ve paslanmaz M3 DIN 934 A2 

somunlar kullanılmıştır. Elektronik malzemelerin bağlantısı için ise 

metal ve naylon yapılı arayıcılar (distans) kullanılmıştır.  

 

4.2.5.4 Sızdırmazlık Elemanları 

 Sızdırmazlık sorunun önüne geçebilmek için viton marka O 

ring kullanılmıştır. -45°C ile 100°C arasında kopma, yırtılma ve 

aşınmaya karşı çok dayanıklıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.5.3 .1. - Distans 

STH Filament Malzeme Özellikleri 

Şekil 4.2.5.4 .1. - O-ring 
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4.2.6. Üretim Yöntemleri   

Tasarımını yaptığımız insansız su altı aracının birçok parçası mekanik ekibimiz 

tarafından özgün olarak tasarlanıp, üretim yöntemleri de takımımızca belirlenmiştir. Bu 

kapsamda üretim yöntemi olarak kullanılan yöntemler şöyledir; 3D yazıcı ile imalat, geleneksel 

üretim yöntemleri (torna, freze, matkap), ve lazer kesim. Üretilen parçalara ait üretim 

yöntemleri tablo (4.2.6.1)’de sıralanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROV Aracı İçin 3D Yazıcı İmal Edilecek Olan Parçalar 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Parça 

No 

Parça İsmi Üretim Yöntemi 

1 Akrilik Hazne Torna 

2 Akrilik Kapak Lazer Kesim 

3 Konnektör Tutucu Torna, Freze 

4 Pil Sabitleyici 3D Yazıcı 

5 Kamera Yatağı Lazer Kesim 

6 Kamera Haznesi Torna, Lazer Kesim 

7 Akrilik Hazne Torna 

8 Akrilik Boru Raf sistemi 3D Yazıcı 

9 Kol 3D Yazıcı 

10 Pervane 3D Yazıcı 

Tablo 4.2.6.1. - İmalat Yöntemleri 

Akrilik Boru İçi Raf Sistemi 

 

Pil Sabitleyici 
Pervane 

İtici Kol 
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4.2.7 Fiziksel Özellikler 

4.2.7.1 Teknik Resim  

Solidworks programından çizdiğimiz 3d modellemeye, malzeme ataması yaparak 

aracımızın muhtemel; boyut, kütle, hacim ve ağırlık merkezi bilgisi elde edilmiştir. Takip eden 

şekillerde araca ait ön, üst ve sağ görünümünün izometrik hali verilmiştir. 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Şekil 4.2.7.1.1. Alamatra-ROV aracına ait üstten görünüş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2.7.1.2. Alamatra-ROV aracına ait sağdan görünüş 

 

 

Şekil 4.2.7.1.3. Alamatra-ROV aracına önden görünüş 
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4.2.7.2. Temel fiziksel özellikler 

Bu bölümde insansız su altı aracına ait hacim, ağırlık, eylemsizlik momenti gibi temel 

özellikler tablo halinde tablo (4.2.7.2.1)’de verilmiştir. 

Özellik Birim Nicelik 

Kütle  Kg 3,992 

Hacim  mm3 4202457 

Yüzey Alanı mm2 1200470 

Kütle Merkezi  (X,Y,Z) (0,0.48,133.28) 

Atalet Momenti (Ixx, Iyx, Izx, Ixz, Iyz, Izz) (1288,361,5810,5810,-

328860-23792440) 

 

4.2.7.3. Yüzerlik 

Su altı aracının yüzerlik ile ilgili bilgileri Tablo (4.2.7.3.1) da verilmiştir. Etki eden 

ağırlık kuvveti, kaldırma kuvveti ve itki kuvveti dinamik olarak eşitlenip aracın sabit hızda 

gitmesi hedeflenmiştir. 

 

İsim Birim Değer 

Yoğunluk Kg/m3 949.93 

Ağırlık N 39.16 

Kaldırma Kuvveti N 44 

Tablo 4.2.7.3.1. - Yüzerlik Bilgileri  

 

 

 

Ağırlık merkezi ve yüzme merkezi şekil (4.2.7.3.2)’de gösterilmiştir 

 

Şekil 4.2.7.3.2. - Ağırlık merkezi ve yüzme merkezi 

 

 

Tablo 4.2.7.2.1.- Alamatra-ROV aracına ait fiziksel özellik tablosu 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Alamatra-ROV aracının elektronik tasarımının tamamı Alamatra takımı tarafından 

oluşturulmuştur. Bu aviyonik tasarım tercih edilirken yüksek verimlilik takımımız tarafından 

göz önünde bulundurulmuştur. Aviyonik tasarım temel olarak; Raspberry Pi 4B mini 

bilgisayarı buna bağlı olarak Pixhawk’ı ve bu iki kontrolcüye bağlı; motor sürücüler, sensörler 

ve motorlardan oluşmaktadır. Bu temel tasarım şekildeki diyagram ile gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.3.1.1.- Elektronik Bileşenler Şeması 

 

Şekil 4.3.1.2.- İç Hazne ve Elektronik Bileşenler 



 

28 

 

Genel Bakış: 

Alamatra-ROV da kullanılan elektronik komponentlerin tamamı sızdırmaz hazne içerisinde 

bulunmaktadır. Bahsi geçen bu komponentler temel 3 kriter üzerine seçilmiştir. Bu kriterler; 

yüksek verimlilik, düşük maliyet ve kolay kullanım olarak belirtilebilir. 

• Raspberry Pi 4B 8GB 

Raspberry Pi mini PC otonom görevlerde kullanılacak yardımcı kontrolcüdür. Kontrolcü 

görüntü işleme ve lidar sensöründen gelen verilere göre aracın yönlendirmesini 

gerçekleştirecektir. Görüntü işleme bu kartın kullanılmasının ana amacıdır. İsterler 

doğrultusunda muadilleri arasında en ekonomik ve işlevsel olduğu görülmüş ve seçim bu 

kontrolcüden yana yapılmıştır. 

• 1.5 GHz Broadcom BCM 2711 dört çekirdekli ARM 

Cortex-A72 

• 8GB LPDDR4 SKU 

• 2 × USB 3.0 ve 2 × USB 2.0 bağlantı portu 

• 4/5.0 GHz 802.11ac destekleyen kablosuz ağ ve 

Bluetooth 5.0 BLE 

• 40 adet GPIO bağlantısı 

• 2 × mikro HDMI bağlantı noktası (1 × 4K@60Hz veya 2 

× 4K@30Hz) 

• 5V/3A çalışmasını destekleyen USB-C güç girişi 

Şekil 4.3.1.1.1.- Raspberry Pi 4 

• Pixhawk 

Pixhawk otonom görevleri gerçekleştirecek ana kontrolcüdür. Pixhawk sayesinde su altı 

aracının su altında denge konumunda durması ve bu durumu sürdürmesi sağlanacaktır. 

Görevler esnasında Raspberry Pi’dan gelen verilere göre ESC’lere PWM sinyali gönderecek ve 

bu sinyaller aracılığıyla motorları sürecektir. 

• 32-bit STM32F427 Cortex M4, FPU ile birlikte, 32-bit 

STM32F103 arızaya dayanıklı ortak işlemci 

• 14 PWM / servo çıkışı 

• Veriyolu arayüzü (UART, I2C, SPI, CAN) 

• 128 KB RAM, 2 MB Flash 

• L3GD20H 16 bit jiroskop 

• X4HBA 303H 14 bit ivmeölçer / manyetometre 

• MPU 6000 3 eksenli ivmeölçer / jiroskop 

• MS5607 barometresi 

 

Şekil 4.3.1.1.2.- Pixhawk Uçuş Kontrolcüsü 
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• Raspberry Pi Kamera Modülü 

Genel amacı Raspberry Pi Mini bilgisayarının görüntü işlemesinde dış arayüzden görüntüyü 

almasıdır. Raspberry Pi modülüyle uyumlu olan bu kameranın seçilme nedeni yüksek 

çözünürlükle beraber yüksek kare hızları vermesidir. Kullanılan işlemciyle uyumlu kameralar 

arasından seçim yapıldığında istenilen kalitede görüntüyü muadillerinden daha düşük bir fiyata 

verebilen tek kamera olduğu görülmüştür.   

• Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcı 

• 1080p, 720p60 ve VGA90 destekli 

• 8 megapiksel sabit odak noktalı 

• 15-pin şerit kablo 

• Büyük veri işleme kapasitesi 

• Yüksek kaliteli görüntü algılama 

 

 

 

Şekil 4.3.1.1.3.- Raspberry Pi Kamera Modülü 

• TF Mini Lidar Sensörü 

Su altında havuz kenarları ve hedef nesnelerin tespiti amacıyla kullanılacaktır. Sensör 

üretim amacı olarak su altı görevlere uygun halde değildir. Takımımız tarafından su altı göreve 

uygun hale getirilecektir. 

• Çalışma Voltajı: 4.5-6V 

• İletişim Protokolü: UART – Seri İletişim 

• Maksimum Yansıtma Aralığı %10: 5m 

• Ortalama Güç: 0.6W 

• Alma Açısı: 2,3° 

• Minimum Çözünürlük: 5mm 

• Yenileme Frekansı: 100Hz 

• Uzaklık Ölçüm Doğruluğu: 1% (<6m), 2% (6 ~ 12m) 

Şekil 4.3.1.1.4.- Lidar Sensörü 

• MPU9250 İvme Sensörü Piyasada bulunan ivme sensörleri incelendiğinde uygun 

fiyata yüksek doğruluk oranı vermesi sebebiyle bu sensörün kullanılmasına karar 

verilmiştir. Aracın su altında askı durumunda kalabilmesi için ivme sensörü Pixhawk’a 

yardımcı olacaktır. 

• Güç voltaj: 3 ~ 5 V 

• İletişim modu: I2C/SPI 

• Gyro aralığı: +/-250, +/-500, +/-1000, +/-2000 dps 

• Hızlandırıcı aralığı: +/-2G, +/-4G, +/-8G, +/-16G 

• Manyetometre aralığı: +/-4800 uF 

• Dahili pusula 

Şekil 4.3.1.1.5.- MPU9250 İvme Sensörü 
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• MS5803 Basınç sensörü 

Su altında ROV’un askı durumunda sabit derinlikte kalmasını sağlamak ve istenilen 

derinliği tespit etmek için MS5803 basınç sensörü kullanılacaktır. Bu sensörün seçilme sebebi 

su altında çalışabilen, uygun fiyatlı ve doğruluk oranı yüksek bir sensör olmasıdır. 

• Çalışma gerilimi: 1.8- 3.6V 

• Maksimum akım: 1.4mA 

• Çözünürlük: 1 / 0.6 / 0.4 / 0.3 / 0.2 mbar  

• Çalışma aralığı: 0- 14 mbar 

• Haberleşme: I2C / SPI 

• Jel korumalı (30 bar basınca kadar) 

Şekil 4.3.1.1.6.- MS5803 Basınç Sensörü 

• Degz güç dağıtım kartı 

Güç dağıtım kartı ROV’ un en önemli parçalarından biridir. Bu kart sayesinde kontrol 

kartları ve ESC’ler beslenmektedir. Ayrıca kart üzerinde bulunan hall-effect sensörü ile bir 

mıknatıs yardımıyla güç kesilebilmektedir. Bu sistem sızdırmazlık ve güvenliği arttırmaktadır. 

• Statik manyetik anahtarlama ile güvenli bir şekilde 

sistemin gücünü kesme 

• 2 tane 5A çıkış konnektörü  

• Azami akım: 200 Amper 

• Sürekli Akım: 100 Amper 

• Giriş Gerilimi: 6-28 Vdc 

• Regülatör Voltajı: 5V dc a 

• Regülatör Akımı: Azami 5 amper 

Şekil 4.3.1.1.7.- Güç Dağıtım Kartı 

• ESC-Motor Sürücü  

ESC fırçasız motorları sürebilmek için gerekli bir bileşendir. Seçilen ESC aynı anda 4 farklı 

motoru sürebildiği için maliyeti ve kaplanan alanı azaltmaktadır. Ayrıca küçük boyutta 

olmasına rağmen motorların tam verimde sürülmesi için gerekli akımı sağlayabilmektedir. 

Muadil ESC’lerle bu noktalardan karşılaştırılıp tercih edilmiştir.  

•  PWM – 1900 Mikrosaniye Tam İleri, 1500 Mikrosaniye Durma, 

1100 Mikrosaniye Tam Geri çalışma 

• PWM Durma Hassasiyeti +-50 Mikrosaniye 

• 8v-20v gerilim aralığı (2s-6s) 

• Dshot150/300/600 protokollerini destekler 

• Azami Akım 35 Amper, Anlık Akım 40 A 

• Aşırı ısı koruması 

Şekil 4.3.1.1.8.- ESC-Motor Sürücü Kartı 
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• Fırçasız DC motor 

Su havaya oranla yüksek sürtünme ve yüksek viskoziteye sahip bir ortamdır. Su altında 

çalıştırılacak motorlar ihtiyaç duyulan yüksek verimin sağlanması için düşük direnç ve 

sürtünme değerlerine sahip olmalıdırlar. Fırçasız motorlar su altında çalışmak için gerekli 

şartları bu açıdan sağlamaktadır. Takımımız tarafından seçilen “DXW BRF2838 2838 350 KV” 

fırçasız motor, bu özelliklerinin yanında su altında çalışmak üzere özelleştirilmiştir. 

• Voltaj Aralığı: 3s-6s (12v – 24v) 

• Sürekli Akım: 8A 

• Peak akım: 12A 10 sn 

• Voltaj – devir ilişkisi: 350kv 

• Anodize alüminyum gövde 

• Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

• Tamamen izole edilmiş sargılar 

Şekil 4.3.1.1.9.- Fırçasız DC Motor 

• Power Led: 

Su altında ROV kamerasının ihtiyaç duyulan netlik de görüntü alabilmesi için aydınlatma 

kritik öneme sahiptir. Power ledler yüksek verimli ve güçlü ışık gücüne sahiptirler. Bu 

özellikleri bakımından su altında kullanılmaktadırlar. Lakin su geçirmez olmaları kritik öneme 

sahiptir. Muadil su geçirmez power ledlerin yüksek fiyatından ötürü takımımız kendi power 

ledlerini epoksi dökerek sızdırmaz hale getirmiştir.  

• Güç: 1W 

• Voltaj: 3-3.4V 

• Işık gücü: 90-110 Lm - 6000-6500K 

• Renk: Beyaz 

• Akım: 350 mA 

• Açı: 120 derece 

Şekil 4.3.1.1.10.- Power Led 

• Power Led Sürücüsü: 

Power ledler yüksek akım çekmektedirler ve bu güç tüketimine bağlı olarak aşırı ısınmakta 

ve deforme olmaktadırlar. Bu kontrolsüz güç tüketiminin önlenmesi ve power ledlerin istenilen 

parlaklıkta ışık vermesinin sağlanması amacıyla power led sürücüleri kullanılmaktadırlar. 

• Giriş aralığı: DC 5-35V 

• Çıkış: 700mA ± 20mA  

• Buck çalışma modu 

• Sabit çıkış akımı, düşük dalgalanma  

• Lümeni azaltarak ışık verimliliğini artırma 

• PWM giriş ile LED parlaklığı ayarlama 

Şekil 4.3.1.1.11.- Power Led Sürücüsü 
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4.3.1.2. Elektriksel Bağlantı Bileşenleri 

• Su Geçirmez Konnektör: 

Su geçirmez hazne içerisindeki güç değeri ESC’lerden motorlara aktarılırken kullanılan 

sızdırmazlık özelliğine sahip elektrik gücü aktarım elemanıdır. 

• 18 mm çap  

• 2- 10 pin arası pin değerleri 

• Yüksek sızdırmazlık 

• Anlık 20 amper DC gerilim dayanıklılığı 

 

Şekil 4.3.1.2.1.- Su Geçirmez Konnektör 

• Xt60 Konnektörü: 

Bataryadan gelen yüksek akımın ESC’lere güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak 

amacıyla kullanılan konnektörlerdir. Her bir ESC için birer adet kullanılmıştır. Yüksek sıcaklık 

değerlerinde yanmama özelliği bulunmaktadır. 

 

• Anlık 60A DC gerilime dayanıklılık 

• Yüksek erime sıcaklığı 

• 12 AWG kablo kalınlığı 

 

Şekil 4.3.1.2.2.- Xt60 Konnektörü 

• Kablolar: 

Su içerisinde ve sızdırmaz hazne içerisinde farklı tipten kablolar kullanılmıştır. Su 

içerisinde motorlara sızdırmaz hazneden güç aktaran kablolar, marin kablo olarak tercih 

edilmiştir. Bu kablolar aynı zamanda 80A anlık DC gerilime dayanıklılık göstermektedir. Bu 

kabloların yanı sıra su geçirmez hazne içerisinde kullanılan, bataryadan ESC’lere güç ileten 

kablolar bulunmaktadır. Bu kablolar yüksek akım geçirgenliğine ve düşük direnç değerlerine 

sahip silikon kablolar olarak tercih edilmiştir. 

• Elektrolitik, kalaylı ve bükülü tel IEC 60228 sınıf 5 

• Özel karışımlı PVC bileşik 

• Alev yürütmeyen ve yağa dayanıklı PVC (ST2). 

• İşletme Sıcaklığı: -20C / +75 C 

• Anma Gerilimleri: 0,6 / 1 kV 

 

 

Şekil 4.3.1.2.3.- Güç Kablosu 
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4.3.1.3. Batarya ve Sigortalar 

4.3.1.3.1. Batarya: 

Düşük maliyet ve yüksek verimlilik göz önünde bulundurularak takımımız tarafından 

farklı pil türleri arasında literatür taraması yapılmıştır ve bu araştırmalar ışığında Alamatra-

ROV’da kullanılacak pil tercih edilmiştir. 

Lityum Polimer Piller: 

Genellikle cep telefonlarında ve RC araçlarda kullanılmaktadırlar. Yüksek C 

değerlerine sahip olmalarından ötürü yüksek deşarj akımına sahiptirler. Anlık akım değerlerinin 

yüksek olması ve çabuk şarj edilebilir olmaları nedeniyle tercih edilirler. Her biri 3.7 Volt 

değerine sahip hücrelerden oluşurlar ve hücrelerin paralel ve seri bağlanmasına göre güç 

değerleri değişebilmektedir. Yüksek fiyat skalasına sahiptirler. ROV araçlarında 

kullanılabilirler lakin, yüksek maliyetli olmaları, belli ebat ve şekillere sahip olmaları, istenilen 

güçte ürün sıkalasının dar olması ve çok alan kaplamaları nedeniyle takımımızca tercih 

edilmemiştir. 

 

Şekil 4.3.1.3.1.1.- LiPo Batarya 

 

Kurşun Asit Piller: 

Genellikle otomobillerde kullanılmaktadırlar. Düşük deşarj ve şarj akım değerlerine 

sahiptirler. Pek çok farklı ebat ve ağırlıkta üretilmelerine rağmen lipo ve li-ion pillere benzer 

şekilde hücrelerden oluşurlar. Her bir kurşun asit pil hücresi 2v değerine sahiptir. Her hücrenin 

anotu kurşundan yapılmıştır. Katot kısmı da bir metal levha üzerine oturtulmuş kurşun 

dioksitten yapılmıştır. Katot ve anot, elektrolit görevi yapan sülfürik asit çözeltisine 

daldırılmıştır. Temel özellikleri bakımından ağır olmaları, düşük deşarj ve şarj değerlerine sahip 

olmaları açısından kurşun-asit piller ROV araçlarında kullanıma uygun değildir. 
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Şekil 4.3.1.3.1.2.- Kurşun Asit Pil 

 

Lityum İyon Piller: 

Elektronik sigaralardan, elektrikli araçlara kadar pek çok farklı alanda 

kullanılmaktadırlar. Yüksek deşarj ve şarj akımlarına sahiptirler. Her bir Lityum-ion pil 3.7 

Volt değerine sahip hücrelerdir. Bu hücreler bir araya getirilerek farklı güç, voltaj ve Mah 

değerlerine sahip bataryalar elde edilebilir. Ayrıca her bir li-ion pil hücresi standart olarak 18 

mm çap ve 65 mm yükseklik değerlerine sahip silindirler halinde üretilirler. Aynı güç 

değerlerine sahip lityum polimer pillere kıyasla nispeten düşük maliyetlidirler. ROV 

araçlarında sıklıkla kullanılmaktadırlar. Takımımız gerek sızdırmaz hazne içine ebatları 

açısından kolay sığabiliyor olması, gerek düşük maliyet ve yüksek verimlilik sağlaması 

nedeniyle bu pil türünü tercih etmiştir.   

 

Şekil 4.3.1.3.1.3.- Lityum İyon Pil 

Bataryalar hücrelerden oluşurlar. Bu hücreler 3 farklı temel özellik ile birbirlerinden 

ayrılmaktadırlar. Bu değerler hem üretilen bataryanın gücü ve verimliliği hem de güvenliği 

hakkında bilgi vermektedirler.  
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Paralel-Seri Bağlı Hücre Sayısı: Bataryalar pil hücrelerinden meydana gelmektedir. 

Hücrelerin anot ve katot uçlarının farklı kombinasyonlarla bağlanması ile batarya enerji ve 

voltaj değerleri değiştirilebilir. Pil hücrelerinin seri(s) bağlanmasıyla batarya voltaj değeri hücre 

sayısı ile doğru orantılı olarak artarken, pil hücrelerinin paralel(p) bağlanmasıyla batarya 

kapasitesi hücre sayısı ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 

Pil Kapasitesi (mAh): Pil-Batarya yapısının içerisinde bulundurabileceği enerji miktarını ifade 

etmektedir. Miliamper-saat şeklinde açılımı yapılabilmektedir. Bir bataryanın-pilin 1 saat 

boyunca verebileceği sürekli akımı göstermektedir.  

Deşarj(c) Değeri: Her bir pilin iç kimyasal yapısı ve teknolojisine bağlı olarak deşarj ve şarj 

akım değerleri farklıdır. Bu miktarın kat sayısı olarak C değeri gösterilmektedir. C değeri pilin 

maksimum anlık deşarj edilebileceği akım değerini belirlemektedir.  

Bataryadan çekilebilecek anlık akım formülize edilecek olursa; 

Bataryanın sağlayabileceği maksimum anlık akım (A) =   mAh * Deşarj değeri(C)  

Sony VTC6 Li-Ion Pil Bataryası: Takımımızca tercih edilen batarya sistemidir. Bataryalar 

hakkında yukarıda belirtilen avantaj ve dezavantajlar göz önünde bulundurularak batarya 

tasarımı takımımızca özgün olarak oluşturulmuştur. Yapılan literatür taramasında Li-ion 

pillerden oluşturulan bataryanın kullanılmasına karar verilmiştir. Profesyonel pil üreticisi 

firmalar tarafından ürettirilecek ve güvenliği yine bu firmalar tarafından teyit edilecektir. Tercih 

edilen pil hücresi Sony VTC6 18650 tip li-ion pil hücrelerinden oluşmaktadır. Bahsi geçen 

pillerin her biri anlık 30 amper deşarj değerine ve 3000 mAh pil kapasitesine sahiptir.  

Bataryanın teknik değerleri şu şekilde sıralanabilir: 

• 3000 mAh değerinde 4 paralel yapı (4*3000mAh) 

• Toplam 12.000mAh pil kapasitesi 

• Toplam 16 adet (4s*4p) VTC6 pil hücresi 

• 14.8V (4 * 3.7v hücre) Toplam voltaj değeri 

• 10 C deşarj değeri 

• 120A anlık deşarj değeri 

 

Şekil 4.3.1.3.1.4. Tasarlanan bataryaya ait CAD görseli 
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4.3.1.3.2. Sigorta: 

Elektrik sigortası temel olarak alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları 

ve bu cihazlara mahsus iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve cihazı hasardan 

kurtaran açma elemanlarıdır. Olası kısa devre sonucunda bataryayı ve bataryaya bağlı 

elektronik aksamları korumak amacıyla bataryanın hemen çıkışına 80A değerinde 1 adet bıçak 

sigorta yerleştirilmiştir. Bıçak sigorta düşük maliyetli olması, kolay tedarik edilebilir olması ve 

kolay kullanımlı olması nedeniyle tercih edilmiştir.  

 

Şekil 4.3.1.3.2.1.- Bıçak Sigorta 

 

Şekil 4.3.1.3.2.2.-Sisteme Bağlanmış Bıçak Sigorta 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Alternatif_ak%C4%B1m
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fru_ak%C4%B1m
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4.3.1.4. Elektronik Tasarımda Kullanılan Haberleşme Protokolleri 

Alamatra-ROV da elektronik tasarım temelde 3 farklı haberleşme protokolü 

kullanılmıştır. Bu protokoller kullanılan sensör ve elektronik bileşenlerin destekledikleri 

haberleşme protokolleridir. Bazı sensörler tek bir haberleşme protokolünü kullanmalarının yanı 

sıra bazı sensörler birden fazla iletişim protokolünü desteklemektedirler. Bu aşamada takımımız 

işlemci gücünü daha verimli kullanacak iletişim protokollerini tercih etmiştir. 

4.3.1.4.1. UART: 

Uart, bilgisayar ve mikrokontrolör veya mikrokontrolör ve çevre birimler arasında 

haberleşmeyi sağlayan haberleşme protokolüdür. Elektronik tasarımda Pixhawk kontrolörü ile 

Raspberry Pi mini bilgisayarı arasındaki haberleşmenin sağlanmasında ve Raspberry Pi ile lidar 

sensörünün haberleşmesinde kullanılmaktadır. Hızlı olması ve düşük veri kaybı skalasına sahip 

olması sebebiyle tercih edilmiştir. Temel özellikleri şu şekildedir; 

• İletişim frekansı ayarlanabilir. 

• RX, TX, GND ve VCC olmak üzere 4 farklı kablo ile kullanılır.  

• 8 bitlik veri transferi kullanır. 

 

Şekil 4.3.1.4.1.1.- UART Haberleşme Protokolü Bağlantı Diyagramı 

4.3.1.4.2. SPI: 

Serial Peripheral Interface Bus ya da SPI, veri yolu full duplex modda çalışan senkron bir 

seri veri bağlantısı standartıdır. Köle- efendi diğer bir tabirle master-slave şeklinde adlandırılan 

bir sistemle çalışır. Bir master cihaz SPI protokolü ile birden fazla slave cihazı yönlendirebilir. 

Alamatra-ROV elektronik tasarımında MPU9250 ve Raspberry Pi mini bilgisayarı arasındaki 

haberleşmenin sağlanmasında kullanılmaktadır. SPI haberleşmesinin gerçekleştirilebilmesi için 

4 pin gereklidir. 

• MOSI (SDO) (Master Out Slave In) 

• MISO (SDI) (Master In Slave Out) 

• CS (SS) (Chip Select) 

• Clock (SCL, CLK) 
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Şekil 4.3.1.4.2.1.- SPI Haberleşme Protokolü Bağlantı Diyagramı 

Burada bulunan MOSI ve MISO veri aktarımının gerçekleştirildiği pinlerdir. CS pini ile 

hatta bulunan herhangi bir slave aygıtı seçilmektedir. Clock pini aracılığı ile seri haberleşme 

gereği olarak verilerin iletilmesi sağlanmaktadır. SPI haberleşme protokolünün temel teknik 

özellikleri şöyle sıralanabilir; 

• Veri iletimi 8-bit olarak gerçekleşir. 

• Tam çift yönlü (Full Duplex) olarak çalışabilmektedir. 

• Maksimum 10MHZ hızlı haberleşme. 

• Programlanabilir saat darbesi faz ve polaritesi. 

• Güvenli haberleşme için donanımsal CRC birimi. 
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4.3.1.4.3. I2C: 

I2C (Inter-Integrated Circuit), 1980'li yılların başında, Philips Semiconductor tarafından 

geliştirilmiş bir seri iletişim protokolüdür. SPI protokolüne benzer şekilde master-slave 

şeklinde çalışır. Haberleşme için toprak hattı dışında SDA ve SCL olmak üzere iki hatta ihtiyaç 

duyulmaktadır. SDA veri iletişimi için kullanılmakta, SCL ile ise gönderen ve alan taraflar veri 

senkronizasyonunu sağlamaktadır. Hat sayısının fazla olması nedeniyle, uzun mesafeli 

haberleşmelerde tercih edilmez. Genellikle kısa mesafeli ve düşük veri aktarım hızının yeterli 

olduğu yerlerde kullanılır . Alamatra-ROV elektronik tasarımında MS5803 basınç sensörü ve 

Raspberry Pi mini bilgisayarı arasındaki haberleşmenin sağlanmasında kullanılmaktadır. I2C 

haberleşme protokolünün temel teknik özellikleri şöyle sıralanabilir; 

• Master ve slave arasındaki iletişim çift yönlüdür (bidirectional). 

• İletişim yolu üzerinde birden çok master bulundurabilir. 

• Aynı veri yolu üzerinde 112 tane aygıt bulundurabilir. 

• Maksimum iletişim kanal uzunluğu yaklaşık 4 m'dir. 

• 100kHz, fast 400kHz ve high speed 3.4MHz olmak üzere 3 farklı hızı desteklemektedir. 

 

Şekil 4.3.1.4.3.1.- I2C Haberleşme Protokolü Bağlantı Diyagramı 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Bu bölümde sırasıyla ROV kontrol algoritması, görüntü işleme algoritması ve ileri 

kategori görevleri algoritmaları incelenmiştir. 

4.3.2.1. ROV Kontrol Algoritması 

ROV kontrol algoritması, ROV’un kontrolü için kullanılan iki farklı bilgisayarı ve bu 

bilgisayarların görevlerini belirtir. ROV, kontrol bilgisayarı (Pixhawk) ve güdüm bilgisayarının 

(Raspberry Pi 4) birlikte çalışmasıyla kontrol edilir. Her iki bilgisayar aralarında haberleşerek 

ROV’un otonom kontrolü için gerekli bilgileri birbirlerine sağlarlar. Şekil 4.3.2.1.1.’de 

algoritma genel hatlarıyla tanımlanmıştır. 

  

Şekil 4.3.2.1.1.- ROV Kontrol Şeması 

Kontrol bilgisayarı (Pixhawk) üzerinde çalışan ArduSub yazılımı sensör verilerini 

okuma-filtreleme ve eyleyicilere (motor, servo…) kontrol sinyallerini göndermekle 

sorumludur. Raspberry Pi 4 bilgisayarı üzerinde çalışan güdüm algoritması ise “Görüntü İşleme 

Algoritması” ile hedefi arar-belirler ve hata değerlerini hesaplar. Ek olarak göreve göre 

ultrasonik ses sensöründen veri okur. Son olarak hata değerleri kontrol bilgisayarına gönderilir. 

4.3.2.2. Görüntü İşleme Algoritması 

Algoritma, görüntü üzerindeki geometrik bir şeklin tespit edilmesi ve merkez noktasının 

bulunmasını sağlar. Tespit edilen merkez noktasının görüntünün merkez noktasına olan 

uzaklığı X ve Y ekseninde hesaplanır. Ardından bu değerler hata değerleri olarak dışarı verilir.  

   

Şekil 4.3.2.2.1.- Görüntü İşleme Algoritması Şeması 
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Başlangıçta alınan görüntü 8 bitlik gri tonlamalı görüntüye dönüştürülür. Ardından 

görüntü üzerindeki keskin kenarların ve gürültülerin azaltılması için bulanıklaştırma uygulanır. 

Bulanıklaştırılan görüntü belirlenen eşik değerine göre ikilik (binary) görüntüye çevrilir. Daha 

sonra elde edilen görüntü üzerindeki beyaz piksellerin konumlarının X ve Y eksenlerinde 

ortalaması hesaplanır. Bulunan nokta cismin merkez noktasıdır. Son olarak cismin merkez 

noktasının görüntünün merkezine olan uzaklığı iki eksende hesaplanır ve hata değerleri olarak 

dışarı verilir. 

4.3.2.3. Görev Algoritmaları 

Toplamda üç ileri kategori görevi için üç farklı algoritma oluşturulmuştur. Bunlar 

sırasıyla “Kapıdan Geçiş Görevi Algoritması”, “Denizaltı Tespiti ve Konumlanma Görevi 

Algoritması” ve “Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Algoritması” olarak ayrılır. 

4.3.2.3.1. Kapıdan Geçiş Görevi Algoritması 

Kapıdan geçiş görevinde büyük ve küçük kapı olmak üzere iki kapı bulunur. Algoritma 

küçük kapıyı tespit eder ve hedef noktası olarak belirler. Görev başlangıcında kamera 

pozisyonu +X yönünde olacak şekilde ayarlanır. 

Görev başlangıcında herhangi bir kapı tespit edilememesi durumunda ROV 

oryantasyonunu değiştirerek kapı tespit edilene kadar kapalı döngüde çalışır. İki farklı kapı 

görüntü işleme algoritması ile tespit edilir ve hedef noktası küçük kapı olarak belirlenir. Daha 

sonra eğer konumlanma yanlış ise yani ROV kapının tam karşında değil ise “Yeniden 

Konumlanma Algoritması” çalışır. Konumlanma doğru olduğunda küçük kapının merkezi 

belirlenir ve “Y-Z Ekseninde Ortalama Algoritması” devreye girer. Burada kısaca iki eksendeki 

hata değerleri kullanılarak ROV’un yeniden konumlanması sağlanır. En son kapının merkezi 

ve görüntünün merkez noktası eşitlendiğinde ROV, +X yönünde hareketine başlar ve kapıdan 

geçinceye kadar devam eder. Sonuç olarak görev tamamlanmış olur. Algoritma akış şeması 

Şekil 4.3.2.3.1.1.’de verilmiştir. 
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Şekil 4.3.2.3.1.1.- Kapıdan Geçiş Görevi Algoritması Akış Şeması 
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Yeniden Konumlanma Algoritması: 

Kapı tespit edildiğinde tam olarak ROV’un karşısında değilse ve uzaklığı fazla ise bu 

algoritma devreye girer. Kapının tam olarak ROV’un karşısında olması durumunda tespit edilen 

kapının köşelerinin birbirine uzaklığı hesaplanır. Kapıya olan uzaklık ise kapının toplam 

alanının piksel olarak karşılığı ile hesaplanır ve test verileriyle kıyaslama yapılarak uzaklık 

tespit edilir. Kapının boyutu bilindiğinden görüntüde kapladığı alan ile uzaklık hesaplanabilir. 

Y-Z Ekseninde Ortalama Algoritması: 

Kapının önünde konumlanma başarılı olmuşsa ve kapı merkezi tespit edilmişse bu 

algoritma devreye girer. Görüntü işleme algoritması ile tespit edilen X ve Y eksenindeki hatalar 

ile ROV’un yeniden konumlanması sağlanır. 

Olası Hatalar: 

· ROV kapılara çok yakın olursa kamera görüntüsü kapının tamamını içermez ve dolayısıyla 

kapı tespit edilemez. 

· Yeniden konumlanma algoritması ile kapı etrafında dönerken havuz duvarlarına çarpılabilir. 

Olası tüm hataların giderilmesi için algoritma, test işlemleri sırasında geliştirilmeye devam 

edilecektir.   

  

4.3.2.3.2. Denizaltı Tespiti ve Konumlanma Görevi Algoritması 

Denizaltının tespiti ve konumlanma görevinde birden fazla farklı boyutlu halka bulunur. 

Algoritma en küçük halkayı tespit eder ve hedef olarak belirler. Görev başlangıcında kamera 

pozisyonu -Z eksenine bakacak şekilde ayarlanır. 

Sistem bütünlüğü sağlandığı takdirde algoritma çalışmaya başlar. Başlangıçta görüntü 

alınır ve görüntü işleme algoritması ile küçük halka merkezi tespit edilmeye çalışılır. Tespit 

edilemediği durumda ROV pozisyon değiştirir ve halka bulununcaya kadar kapalı döngüde 

aramaya devam eder. Halka tespit edildiğinde eğer merkez noktası görüntünün orta noktasında 

değilse “X-Y Ekseninde Konumlanma Algoritması” devreye girer. Ardından konumlanma 

doğru bir şekilde sağlandığında ROV -Z yönünde ilerler ve halkanın ortasına konumlanmış 

olur. Algoritma akış şeması Şekil 4.3.2.3.2.1’de verilmiştir. 
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Şekil 4.3.2.3.2.1.- Denizaltının Tespiti ve Konumlanma Görevi Algoritması Akış Şeması 

 

X-Y Ekseninde Konumlanma Algoritması: 

Algoritma bir önceki görevdeki “Y-Z Ekseninde Ortalama Algoritması” ile oldukça 

benzerdir. Tek fark X ve Y eksenlerinde hata değerlerinin bulunuyor olmasıdır. X ve Y 

eksenlerindeki hata değerleri ile ROV dairenin merkezinde konumlanmış olur. 
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 4.3.2.3.3. Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Algoritması 

Hedef tespiti ve imhası görevinde görüntü işleme ve ses şiddeti verisi ile düşürülecek 

olan hedefin tespiti yapılır. Algoritma ultrasonik seslerin tespit edilip ses şiddetinin 

ölçülebildiği varsayılarak tasarlanmıştır. 

 

Şekil 4.3.2.3.3.1.- Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Algoritması Akış Şeması 

Başlangıçta alınan ve işlenen görüntüler doğrultusunda renkli hedefler tespit edilir. 

Ardından renkli hedefe doğru yönelim gerçekleşir. Tespit edilen renkli cismin ultrasonik ses 

dalgası yayma durumu kontrol edilir. Eğer hedef ses dalgası yayıyorsa pingerli hedeftir, 

düşürülür. Aksi takdirde oryantasyon tekrar değiştirilir ve pingerli hedef aranmaya başlar. 
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Olası Hatalar: 

· Ses dalgalarının havuz duvarlarından sekmesi durumunda hatalı değer okunması. 

· Ultrasonik ses şiddetinin doğru tespit edilememesi ve pingersiz hedefin düşürülmesi. 

Olası tüm hataların giderilmesi için algoritma test işlemleri sırasında geliştirilmeye devam 

edilecektir.   

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım tasarım süreci ÖTR’de de belirtildiği üzere üç aşamada ilerlemeye devam 

etmektedir. ÖTR’den farklı olarak ilk aşamada görüntü işleme yazılımı geliştirilmeye 

başlanmıştır. Daha sonra Ardusub ve Mavlink protokolü ile haberleşmeyi gerçekleştireceğimiz 

ikinci aşamaya geçiş yapılacaktır. Son olarak yine ÖTR de belirtildiği gibi üçüncü aşamaya 

geçiş yapılacaktır. Bu aşamada yerli kontrol yazılımı ve yer istasyonu yazılımı geliştirilecektir. 

4.3.3.1. Görüntü İşleme Yazılımı 

Görüntü işleme yazılımı kameradan alınan görüntülerin işlenip geometrik cisimlerin 

tespit edilmesi ve hata paylarının hesaplanması amacı taşır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda 

görüntü işleme yazılımı geliştirme sürecinde geniş kütüphane-platform desteği ve yüksek 

seviyeli bir programlama dili oluşundan dolayı Python dili tercih edilmiştir. Python dili ile 

kullanılması planlanan görüntü işleme kütüphanesi geniş çapraz platform desteği, açık kaynak 

kodlu olması ve gerçek zamanlı uygulamalarda kullanışlı olması sebebiyle OpenCV olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca araç üretildikten sonra test aşamasında makine öğrenmesi ve derin 

öğrenme gibi konularda kullanılan TensorFlow kütüphanesi hakkında araştırma yapılacaktır. 

Bakınız: About Python™ | Python.org, About - OpenCV, Why TensorFlow 

Başlangıçta kameradan alınan görüntü 8 bitlik gri tonlamalı görüntüye çevrilir. Daha 

sonra gri tonlamalı görüntüye bulanıklaştırma işlemi uygulanır. Bulanıklaştırmanın amacı 

görüntüde olabilecek keskin kenarları ve gürültüleri azaltmaktır. Ardından bulanıklaştırılan 

görüntüdeki her bir piksel belirlenen bir eşik değerine göre 1 ve 0’larla değiştirilir. Elden edilen 

ikilik (binary) görüntü üzerinde bulunan beyaz pikseller geometrik cismin kenarlarıdır. 

Görüntüdeki tüm beyaz piksellerin konumlarının iki eksende ortalaması alındığında ise şeklin 

merkez noktası bulunmuş olur. Şeklin merkez noktasının koordinatlarının, görüntünün merkez 

noktasının koordinatlarına olan uzaklıkları ise bize hata payını verir. Son olarak X ve Y 

eksenleri için bulunan hatalar dışarı verilir. Belirlenen algoritma doğrultusunda geliştirilen 

Python kodu denenmiştir ve saniyede otuz kare ve üzerinde görüntü işleme gerçekleştirilmiştir. 

İlgili Python kodu Şekil 4.1.3.1.1.’de verilmiştir. Görüntü işleme adımları ise Şekil 

4.2.3.1.1.’de gösterilmiştir. Ek olarak görüntü işleme test videosu eklenmiştir. 

https://www.python.org/about/
https://opencv.org/about/
https://www.tensorflow.org/about?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=LfnWn3WLa_I
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Şekil 4.3.3.1.1.- Görüntü İşleme Python Kodu 
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Şekil 4.3.3.1.2.- Görüntü İşleme Adımları 
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4.3.3.2. Ardupilot Yazılımı 

Ardupilot, açık kaynak kodlu, C++ programlama dili ile geliştirilmiş uçuş kontrol ve 

otopilot yazılımıdır. İlk oluşturulduğu 2009 yılından beri akademisyenler, mühendisler, 

bilgisayar bilimcileri gibi kişilerce geliştirilmeye devam edilmiştir. Hemen hemen her türlü 

aracın (VTOL, sabit kanatlı uçak, dron, helikopter, model tekne, denizaltı, rover ve benzeri) 

kontrolünde kullanılabilir. Açık kaynak kodlu olması sayesinde gelişmeye devam etmektedir. 

Bakınız: ArduPilot :: About 

İlk aşamada başlıca ardupilot yazılımını kullanma sebebimiz güvenilirliktir. Üretimden 

sonra tasarımdan ötürü oluşabilecek mekanik, elektronik arızaların anlaşılabilmesi adına 

ROV’un güvenilir ve kararlı yazılımlar ile test edilmesi gereklidir. 

4.3.3.2.1. MAVLink Haberleşme Protokolü 

Mavlink (Micro Air Vehicle Link) haberleşme protokolü küçük insansız araçlar için 

geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir haberleşme protokolüdür. Ayrıca pek çok dilde (C/C++, C#, 

Java, Python, Lua, Swift…) kütüphanesi bulunur ve geniş platform desteği sağlar. 

Gönderilen mesajlar XML formatında paketlenir ve küçük boyutludur. Mavlink yüksek 

hızlarda haberleşmeye imkân verir ve bu sebeple ROV’un otonom kontrolünde kullanılmak için 

uygundur. 

 

  

Şekil 4.3.3.2.1.1.- MAVLink Haberleşme Protokolü 

 

Mavlink, Ardupilot ve otonom kontrol yazılımı arasındaki haberleşmeyi sağlayacaktır. 

Haberleşme iki taraflı olacaktır. Ardupilot, Pixhawk kontrol kartı üzerindeki sensörlerden aldığı 

verileri işler ve otonom kontrol yazılımının bulunduğu Raspberry Pi 4 bilgisayarına gönderir. 

Otonom kontrol yazılımı ise Ardupilot’dan ve görüntü işleme yazılımından aldığı verilerle 

hareket sinyallerini üretir. Daha sonra bu sinyaller Mavlink protokolü ile Ardupilot’a iletilmiş 

olur. 

 

 

https://ardupilot.org/index.php/about
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4.3.3.3. Güdüm Yazılımı 

Güdüm yazılımı, görüntü işleme yazılımından elde edilen hata değerlerine göre kontrol 

sinyalleri üretir ve bu sinyalleri MAVLink haberleşme protokolü ile kontrol bilgisayarına 

gönderir. Ayrıca kontrol bilgisayarından gelen verileride okur. 

Sistemin anlık durumu güdüm yazılımına iletilir ve görüntü işleme yazılımından elde 

edilen hatalar ile ileri sistemin bir sonraki durumuna getirilmesi için gerekli olan kontrol 

sinyalleri üretilir. Daha sonra üretilen kontrol sinyalleri kontrol bilgisayarına iletilir. Ek olarak 

“Hedef Tespiti ve İmhası” görevinde, güdüm yazılımı, ultrasonik ses şiddetini hesaplamalara 

katacaktır. 

Yazılım, görüntü işleme yazılımında olduğu gibi Python dilinde geliştirilecektir. 

Avantajları görüntü işleme yazılımı kısmında da belirtilmiştir. Ayrıca Python ile pymavlink 

kütüphanesi kullanılacaktır. Böylece Mavlink komutlarının kolayca oluşturulması ve okunması 

sağlanmış olur. 

4.3.3.4. Yerli ROV Kontrol Yazılımı 

Ardupilot yazılımı ve Pixhawk bilgisayarı ile görev isterleri başarıyla karşılanabiliyorsa 

yerli ROV kontrol yazılmı çalışmalarına başlanacaktır. ROV kontrol yazılımı sensör okuma ve 

filtreleme, motor itkilerini ayarlama, haberleşme gibi konulardan oluşur. ROV kontrol 

yazılımının takımımız tarafından üretilebilmesi için kontrol sistemleri, sensor fusion, 

haberleşme protokolleri, matematiksel modelleme gibi konularda araştırma çalışmalarımız 

devam etmektedir. Yerli yazılım çalışmaları ve testleri C, C++ ve Arduino programlama 

dillerinde yazılması planlanmıştır. Raspberry Pi Pico ile C/C++ dilleri kullanılarak sensör 

okuma ve filtreleme çalışmaları ön tasarım raporu öncesinde yapılmıştır. 

 

 

Şekil 4.3.3.4.1.- MPU6050 IMU Veri Okuma ve Tamamlayıcı Filtre Uygulaması 
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4.4. Dış Arayüzler 

4.4.1. QGroundControl 

QGroundControl, MavLink haberleşme protokolü kullanan insansız araçlarının (İHA, 

Drone, ROV) kontrolü için geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir yer istasyonu yazılımıdır. 

Ardupilot ve PX4 gibi yaygın olarak kullanılan uçuş kontrol yazılımlarını destekler. Ayrıca 

geniş çapraz platform desteği (Windows, Mac, Linux) sağlar. 

 

 

Şekil 4.4.1.1.- QGroundControl Yazılımı Ana Ekranı 

QGroundControl yazılımının diğer bir avantajı ise aracın yer istasyonu üzerinden 

Joystick ile kontrol edilebiliyor olmasıdır. Aracın manuel olarak kontrolü ileri kategori 

görevlerinde yer almıyor olmasına karşın üretim ve testler esnasında kritik öneme sahiptir. Bu 

sebeplerden ötürü yer istasyonu yazılımı olarak QGroundControl tercih edilmiştir. 

4.4.2. Alamatra Yer İstasyonu 

Takım olarak yerliliğe verdiğimiz önemden dolayı yer istasyonu yazılımının da 

takımımız tarafından yapılmasına karar verilmiştir. QGroundControl yazılımına benzer 

özellikler taşıyacak olan programımız; ROV sensör verilerinin anlık olarak izlenmesi, olası hata 

durumlarında hata mesajlarını görüntülenmesi ve kamera görüntüsünün anlık aktarımı gibi 

özelliklere sahip olacaktır. QGroundControl açıklamasında da belirtildiği gibi Alamatra Yer 

İstasyonu Yazılımı yarışma sırasında kullanılmayacaktır. Alamatra Yer istasyonunun amacı 

yarışma öncesi testlerde ROV’u gözlemlemektir. 
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Şekil 4.4.2.1.- Alamatra Yer İstasyonu Yazılımı Ana Ekranı 

5. GÜVENLİK 

Gelişen teknoloji ile robotların daha akıllı ve kullanışlı hale gelmesinin yanı sıra, ortaya 

çıkabilecek güvenlik sorunları ve kaza hasarları da artmaktadır. Bu sebeple aracımızın güvenli 

şekilde görevleri yerine getirerek doğaya ve insanlara zarar verme riskini engellemeyi 

amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda aracımızın tasarımı, üretimi ve çalışması sürecinde de 

takım arkadaşlarımızın ve doğanın zarar görmemesi takımımız adına çok önemlidir. Çünkü 

geliştirilen araçların amacı insanlığın hayatını kolaylaştırmak, problemleri ve zorlukları ortadan 

kaldırmak ve bu işi insanlara ve doğaya zarar vermeden yapmasıdır. Bu felsefeyi hayata 

geçirmek için birçok önlem aldık ve bu önlemlerin uygulanmasını tüm ekip üyeleri için 

zorunluluk kabul ettik.  

5.1. Araç güvenliği 

Alamatra-ROV aracının kullanımı esnasında çıkabilecek hata ve problemler risk 

analizleri altında incelenmiştir. Bu kapsamda ROV’un çalışma ve kullanımı sırasında 

oluşabilecek hata ve yanlışlara karşı 3 ana başlık altında güvenlik önlemi alınmıştır. 

5.1.1. Mekanik Tabanlı Güvenlik: 

Sızdırmazlık ve kaza-kırım gibi sisteme bütünüyle zarar verebilecek durumlara karşı temel 

mekanik güvenlik önlemleri alınmıştır 

• Sızdırmazlığı tam anlamıyla sağlamak ve tedbir almak amacıyla 2 farklı sızdırmazlık 

contası (O-ring) kullanılmıştır.  

• Araca yerleştirilecek sensörler, elektronik cihazlar ve donanımların planlı ve düzenli bir 

şekilde araca yerleştirilmesi için özgün bir tasarımla aracımız üretilmiştir. Bu mekanik 
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tasarım sayede kablolarda kırılma, esneme ve gerilme olmayacak, güvenlik üst seviyede 

tutulacaktır. 

• Aracın tasarımı görev esnasında oluşabilecek basınçlara dayanıklı ve su geçirmez 

şekilde tasarlanmıştır.  

• Araç mekanik tasarımında olası tehlikelere karşı keskin uçlara yer verilmemiştir. 

5.1.2. Elektrik Tabanlı Güvenlik: 

Elektronik sistemlerin sağlıklı çalışması ve tüm sistemin kısa devre gibi tehlikeli durumlara 

karşı koruma altına alınması adına temel güvenlik önlemleri alınmıştır. 

• Elektronik birleşenler üzerinde işlem yapacağı zaman bileşenler üzerinden akım geçip 

geçmediği cihazlar ile kontrol edilecektir ve bu süreçte eldiven kullanılması zorunludur. 

• Pil ve ESC gibi yüksek akım çeken sistemler sigortalar aracılığıyla koruma altına 

alınmıştır.  

• Acil durumlarda tüm sistem güvenli bir şekilde kapatacak güç dağıtım devresindeki 

hall-effect acil durdurma sistemi kullanılmıştır.  

• Tüm kablo bağlantıları üzerinden geçirilebilecek güvenli akım değerine göre 

seçilmiştir.  

• Elektronik bileşenler ve ana bilgisayar için güç hesaplamaları yapılmış ve sistemin 

kararlılığı sağlanmıştır. 

• Su geçirmez mekanik tasarım ile elektronik kartların su ile teması önlenmiştir. 

• Motorlar ve kablolar izole edilerek elektrik kaçakları önlenmiştir. 

5.1.3. Yazılım Tabanlı Güvenlik: 

Otonom görevler sırasında ROV’un kontrolden çıkması ve kendine-çevresine zarar 

vermesini engellemek adına yazılımsal olarak önlemler alınmıştır.  

• Pil şarj seviyesi belirli bir seviyenin altına indiğinde pilin kendine ve diğer elektronik 

aksamlara zarar vermemesi açısından uyarı mesajı gönderilecek ve sistem bekleme 

moduna alınacaktır.  

• ROV ilk başlatıldığında sensör taraması ve kalibrasyonu yapılacaktır. Eksik veya hatalı 

sensör tespit edilmesi durumunda sistem motorları çalıştırılmayacaktır.  

• Raspberry Pi bilgisayarı, işlemci sıcaklığı kritik seviyenin üzerine çıktığında otomatik 

olarak saat hızını düşürmektedir. Bu durum yaşandığında sistem performansında düşüş 

gözlenebilir. Bu sebeple kritik sıcaklık değeri aşıldığında hata mesajı bildirilecektir. 

Hata mesajı görevden sonra Raspberry Pi bilgisayarına dışarıdan bağlantı kurulduğunda 

gözlemlenebilir. 

5.2. Test ve Ortam Güvenliği 

Su altı aracının üretimi, test edilmesi ve görev yapması esnasında çevreye ve kişilere zarar 

vermemesi adına bazı güvenlik önlemleri takımımızca alınmıştır. Çalışma alanlarımızda bu 

güvenlik önlemlerini hatırlatır şekilde işaretler ve notlar bulundurulmuştur. Bu önlemler 

takımımız için temel kurallardır ve şu şekilde belirtilebilir; 

• ROV görev alanına girmeden önce elektronik kablolar ve parçaların bütünlüğünden 

emin olunmalıdır. 
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• Göz güvenliğini sağlamak adına koruyucu gözlük takılması şarttır. 

• Yarışma yetkilileriyle birlikte hareket edilerek kurallara uyulacaktır. 

• Acil durum butonunun çalışır halde olduğundan emin olunulacaktır. 

• Elektrik kaçağı ihtimali gözetilerek takım arkadaşlarımızın havuza temas etmemesi 

sağlanacaktır. 

• Aracın motorları su dışında çalıştırılmayacaktır. 

• Görev öncesi havuzun içerisinde yabancı madde olup olmadığı tespit edilecektir. 

• Test sürecinde gözlük ve eldiven kullanılacak ve yangın tüpü her daim ortamda hazır 

ve dolu şekilde bulundurulacaktır. 

• Su altı aracımızın montajında veya tadilatında keskin yüzeylerden korunmak için 

eldiven kullanılacaktır. 

5.3. Üretim Süreci Güvenliği 

       Aracın üretimi ve geliştirilmesi sürecinde olası tehlikeler ve kazalara karşı çalışma 

alanlarında temel güvenlik önlemleri alınmış ve farklı güvenlik ekipmanları kullanılmıştır. 

Bahsi geçen güvenlik ekipmanları başta birey güvenliğini sağlamaya yöneliktir ve şu şekilde 

belirtilebilir; 

• Koruyucu Eldiven 

Su aracının montajı ve üretimi; elektronik aksamlarla ilgili montaj ve 

testlerde eldiven takılması zorunludur. Yabancı maddelerin kişiye zarar 

vermesini engeller ve kişiyi zararlı seviyede olabilecek akımlardan korur. 

Ayrıca kimyasal yanıklara karşı koruyarak oluşabilecek sorunları en aza 

indirir. 

 

Şekil 5.3.1.- Koruyucu Eldiven 

• Koruyucu İş Gözlüğü 

Gözlerin tehlikelerden, fiziksel ve kimyasal etkiler altında 

kalmalarından veya radyasyondan korunmaları amaçlı kullanılan 

koruyucu donanımdır. Yabancı ve zararlı maddelerin gözle temasını 

engelleyerek kişiyi korur. 

         

Şekil 5.3.2.- Koruyucu İş Gözlüğü 

• Gaz Maskesi 

Kimyasal maddelerden dolayı oluşabilecek zehirlenmeleri ve 

solunum yolu rahatsızlıklarını engeller. Lehim ve mekanik imalat 

sürecinde kullanılmaktadır. 

           

Şekil 5.3.3.- Gaz Maskesi 
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• Baret 

Özgün tasarımımızın imalatı ve montajı sürecinde ortamda 

bulunan kişilerin başında başı koruma amacıyla kullanılmaktadır. 

Baret, çalışan kişilerin çalışma esnasında darbelere, cisim düşmesine 

veya elektrikle temasında elektrik çarpmasına karşı korumayı 

amaçlayan güvenlik malzemesidir. 

 

         Şekil 5.3.4.- Baret 

5.4. Atölye güvenliği 

ROV üretimi esnasında kullanılan atölyede temel güvenlik önlemleri alınmıştır. Bu 

önlemleri belirtir sembol ve levhalar atölye kullanıcılarının görebileceği yerlere 

yerleştirilmiştir. Bahsi geçen güvenlik önlemlerinin uygulanması adına takım üyeleri 

sorumluluk almıştır. Uygulamalardan sorumlu üyeler, levhalar ve anlamları aşağıda 

belirtilmiştir;  

GÜVENLİK TANIMI SORUMLU 

TAKIM ÜYESİ 

Atölye ortamında kullanılacak koruyucu ekipmanların kontrolünü ve 

düzenini sağlamak. 

 

Umut Dündar 

Atölye ortamında yangın tüpü ve yangın alarmı kontrolü Taha Enes Melek 

Test aşamalarında atölyenin güvenilir hale getirilmesi için ortam kontrolü Cem Ufuk Yılmaz  

Atölyedeki ekipmanların düzenliliğinin kontrolü ve ekipmanların güvenli 

muhafaza edilmesi 

Ahmet Yavuz 

Kanyılmaz 

Elektrik kaçağı kontrolü Eftal Demirtaş 

Su altı aracının kablolarının düzeninin sağlanması Tahir Kuzuoğlu 

Tablo 5.4.1.- Atölye Güvenliği Görev Atamaları Tablosu 
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5.5. Atölye Güvenlik Uyarı Levhaları 

 

 

Şekil 5.5.1.- Güvenlik Uyarı Levhaları 
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6. TEST 

6.1. Mekanik Üzerine Yapılan Testler 

6.1.1. Sızdırmazlık Üzerine Yapılan Testler 

ROV için en kritik konu sızdırmazlığın sağlanmasıdır. Bu kapsamda pekçok 

sızdırmazlık testi yapılmıştır. Bu testlerden ilki o-ring ve mantar plaka gibi sızdırmazlık 

elemanlarının, hazırlanan düzeneklerle test edilmesidir. 

 

Şekil 6.1.1.1.- Sızdırmazlık Düzeneği 

Bu testin ardından özgün olarak tasarlanan sızdırmaz akrilik haznenin testi yapılmıştır. 

 

Şekil 6.1.1.2.- Hazne Sızdırmazlık Testi 
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6.1.2. Pervane Üzerine Yapılan Testler 

Farklı pervane tasarımları yapılmış ve üretilmiştir. Fakat profesyonel bir test düzeneği 

üretim aşamasındadır. Buradaki amaç bilgisayar destekli yapılan analizlerin uygunluğunu, 

doğruluğunu ve hangi tasarımın realitede daha verimli çalıştığını gözlemlemektir. Test 

pervanenin aynı voltaj değerlerinde kaç amper çektiği ve kaç gram itki ürettiği ölçmeyi 

hedeflemektedir. Şekil 6.1.2.1.’de test düzeneği için tedarik edilen, motorun farklı pervane 

tiplerine göre çekeceği amper ve harcadığı güç değerini gösteren, Watt Meter ve Şekil 

6.1.2.2.’de pervane tarafından üretilen itki değerini gösteren hassas el tartısı gösterilmiştir. 

                            

          Şekil 6.1.2.1.- Watt Meter                                        Şekil 6.1.2.2.- Hassas El Tartısı 

6.1.3. Dayanım Üzerine Yapılan Testler 

Tasarlanan tüm pervaneler 3D yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Pervanelerin testleri 

bilgisayar destekli analizler eşliğinde yapılmıştır. Pervanelerin verimliliği için kalitesi, yüzey 

pürüzlülüğü ve sağlamlığı büyük önem taşımaktadır. Pervanenin en kritik noktası kanatçık 

bölgesidir. Kalın kanatçıklar fazla sürtünme yarattığı için verimsiz olduğu gibi ince 

kanatçıklarda kırılıp bükülebilir. Pervane üretimi yapılırken her pervane tasarımı için kanatçık 

dayanımı reel ortamda test edilmiş optimum kanatçık kalınlığı bulunmuştur.  

Pervane üretimi için kullanılan filament türleri de test edilmiştir. Testler esnasında 

kullanılan PLA filamentin, yeterli mukavemeti gösteremediği görülmüş, STH filament 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

  Şekil 6.1.3.1.- Pervane Baskısı Alınırken 



 

59 

 

6.2 Yazılım Üzerine Yapılan Testler 

Görüntü işleme ve sensör verilerini filtreleme adına yapılan testler “Algoritma 

Tasarım Süreci” ve “Yazılım Tasarım Süreci” bölümlerinde paylaşılmıştır (Bakınız: Şekil 

4.3.3.1.2. ve Şekil 4.3.3.4.1.). Görüntü işleme ile ilgili paylaşılanlara ek olarak aşağıdaki 

görseller verilebilir. 

 

 

Şekil 6.2.1.- Kırmızı Alan Tespiti 

 

Şekil 6.2.2.- Halka ve Merkez Noktası Tespiti 
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7. TECRÜBE 

7.1. Proje Yönetimi Üzerine Edinilen Tecrübeler 

• Alamatra takımı olarak bir mühendislik projesinin nasıl oluşturulacağı ve yönetileceği 

tecrübe edilmiştir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen adımlar takip edilmiş ve bu adımların 

doğru uygulanması tecrübe edilmiştir. 

• Yaşanan sıkıntı ve problemler esnasında çözüm üretilmesi tecrübe edilmiştir. 

• Olası plan dışı gelişmeler karşısında yedek plan bulundurulması tecrübe edilmiştir. 

• Linkedin, Instagram gibi sosyal medya platformlarının kullanımının olası sponsor 

desteklerini arttırdığı takımca tecrübe edilmiştir. 

• Akademik rapor standartları ve hazırlanması takımca tecrübe edilmiştir. 

7.2. ROV Mekanik Tasarımı Üzerine Edinilen Tecrübeler 

• ROV’lar kara ve hava araçlarından çok farklı mekanik parça ve sistemler içermektedir. 

Daha önce ROV vb. deniz araçları üzerine çalışmayan bazı takım arkadaşlarımız bu 

sistemler üzerine çalışmayı tecrübe etmiştir.  

• Farklı parçalar için farklı imalat yöntemlerinin kullanılması gerektiği tecrübe edilmiştir. 

• Sızdırmaz hazneye diş açılması esnasında farklı diş standart ve türleri olduğu tecrübe 

edilmiştir. 

• Farklı tip ve ebatlarda pervane tasarlanması tecrübe edilmiştir. 

 

Şekil 7.2.1.- Tasarlanan Farklı Tip ve Özellikteki Pervaneler 

• Pervane analizi esnasında pervane kanat kalınlığının olması gerekenden daha ince 

tasarlandığı ve bu durumun yük altında kırılmalara sebep olabileceği tecrübe edilmiştir. 

• Kullanılan M3 standardına sahip demir civataların kısa süre su altında kalmasında bile 

paslandığı gözlemlenmiştir. Bu durumun düzeltilmesi için “Din 912 A2” tip paslanmaz 

civata kullanılması gerektiği tecrübe edilmiştir. 
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• Doğru sızdırmazlık ürünü kullanımının sızdırmazlık konusundaki önemi, yapılan testler 

eşliğinde tecrübe edilmiştir (bkz. 6.1. Testler) 

• Yapılan testler esnasında kullanılan pervane üretimi için kullanılan PLA 

filamentin, yeterli mukavemeti gösteremediği tecrübe edilmiştir (bkz. 6.1.3. Testler). 

7.3. Elektronik Tasarım Üzerine Edinilen Tecrübeler 

• Temel haberleşme protokolleri ve mikrokontrolörlerin sensörlerle haberleştirilmesi 

takımımızca tecrübe edilmiştir. 

 

Şekil 7.3.1.- Raspberry Pi 4 ve MPU9250 Bağlantısı 

• İhtiyaç duyulan değerlerde bir batarya sisteminin tasarlanması için gerekli olan teknik 

bilgiler ve batarya türlerinin özellikleri takımımızca tecrübe edilmiştir. 

• Elektrik ve elektronikte doğru kablo seçimi ve kablolamanın önemi tecrübe edilmiştir. 

• ESC programlanması tecrübe edilmiştir. 

• Tasarlanan elektronik tasarımın aynı zamanda hem mekanik hemde yazılımsal sürece 

uyumlu olması gerekliliği tecrübe edilmiştir. 

• Power ledlerin sürücüler aracılığıyla kullanımı tecrübe edilmiştir. 

7.4. Yazılım Üzerine Edinilen Tecrübeler 

Dengede Duran Robot:  

• Dengede duran robot geliştirilerek kontrol sistemleri ve MPU9250 sensörünün 

okunması üzerine tecrübe kazanıldı. 

• Sensörlerden okunan farklı verilerin birleştirilmesine yarayan “sensor fusion” 

konusunda araştırmalar yapıldı. Tamamlayıcı filtre uygulanması tecrübe edildi. 

• PID (Proportional-Integral-Derivative) ile kontrol üzerine çalışıldı ve kontrol sinyalleri 

ile motorların sürülmesi tecrübe edildi. 
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Şekil 7.4.1.- Dengede Duran Robot 

 

Raspberry Pi Kamera Arayüzü:  

• Görüntü işleme amacı ile kullanılan Raspberry Pi kamera modülü ve Raspberry Pi 4 

mini bilgisayarının kullanılması tecrübe edildi. 

• Raspberry Pi 4 bilgisayarı üzerine Raspbian işletim sistemi kuruldu. Kameradan 

görüntü-video okuma ve kaydetme üzerine deneyim kazanıldı. 

 

 

Şekil 7.4.2.- Raspberry Pi Kamera Arayüzü 
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7.5. İmalat Üzerine Edinilen Tecrübeler 

• ROV genel gövdesi imal edilirken 3D yazıcı kullanımı ve filament türleri tecrübe 

edilmiştir. 

• 3D baskıların tablaya yapıştırma zorluğu çekilmiştir. İlk katman hızı azaltılıp akış oranı 

arttırılarak çözülmüştür. 

• Dış duvar baskı kalitesi kötü olan pervanelerin kırılgan olduğu tespit edilmiş, dış duvar 

dolgusu arttırılmış ve baskı hızı azaltılmıştır. Bu durumun kırılganlığı azalttığı tecrübe 

edilmiştir. 

• PLA filament ile basılan baskılar az bir süre güneş ışığı altında kaldığında ergime 

geçirmiş, çözüm olarak baskıları sıcaktan korumak ve sıcaklığa daha dayanıklı olan 

STH filament kullanımı kararı alınmıştır. STH filamentin sıcaklığa karşı PLA filament 

den daha verimli olduğu bu şekilde tecrübe edilmiştir. 

• Pervaneler basılırken kötü destek ayarı kanatçıklarda akma yapmış, yüzey kalitesini 

bozmuştur. Yüzey kalitesini arttırmak için pervanelerin kanatçıkları zımparalanmıştır. 

• Torna üzerinde pleksiglas boruya diş açtırılması tecrübe edilmiştir. 

• Hatalı üretilen pervanelerin yük altında kırılabileceği tecrübe edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.5.1.- Pervane Üretim ve Baskı Hataları 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

Zaman planlaması süreç boyunca gelen değişikliklerle yeniden planlanmıştır. Salgın 

sürecinin getirdiği kısıtlamalar ve zorluklar nedeniyle test süreci beklenenden geç başlamıştır.  

Bu süreçte hafta sonu rutin toplantılar, hafta içlerinde ise özel toplantılar yapılarak 

takımın sürekli iletişim halinde olması sağlanmıştır. 

  Farklı iletişim uygulamaları üzerinden yönetilen iletişim sürecinde, takım kaptanı tüm 

toplantıların notlarını, konuşulan ve konuşulacak konu başlıklarını belirlenen süre aralıklarında 

takıma iletmektedir. 
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Şekil 8.1.1.- Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması Takvimi 
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8.2. Bütçe Planlaması 

Sponsorluk arayışı süresince yaptığımız sosyal medya paylaşımlarımız sayesinde birçok 

şirket ile sponsorluk anlaşması sağlanmış ve birçok mekanik/elektronik ekipman sponsorlar 

tarafından ücretsiz şekilde temin edilmiştir. Bu malzemelerin haricinde tüm masraflar takım 

içerisinde bölüşülmüştür.  

Bilgisayar üzerindeki simülasyonlar üzerinden elde edilen veriler aracılığı ile en uygun 

ekipmanların en uygun yollarla elde edilmesi amaçlanmıştır. Proje süresince hedeflenen en 

temel bütçe planlaması en uygun fiyat ile en yüksek verimi simgeleyen fiyat/performans 

parametresinin en düşükte tutulmasıdır.  

Verilen görevlere en uygun, güvenilir ve kararlı sistemi oluşturmak için hem proje 

bütçesi hem de zamanın en etkin şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Yoğun araştırmalar 

sonunda özgün tasarımlar ortaya koyarak hem maliyet düşürülmüş hem de amaca en uygun 

parçalar elde edilmiştir. Bu ürünlere örnek olarak özgün üretilen aydınlatma sistemi ve 

sızdırmaz hazne gösterilebilir. 

Gri renkle gösterilen ürünler kullanım listesinden çıkarılmıştır, Yeşil renkle gösterilen 

ürünler listeye yeni eklenmiştir. 
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     Tablo 8.2.1. - Bütçe Planlaması 
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8.3. Risk Planlaması 

Risk planlaması sürecini daha iyi bir şekilde yürütebilmek amacıyla, öncelikle ne tür 

riskler ile karşılaşabileceği belirtilmesi zorunludur. Bu aşamada da risk kelimesinin tanımını 

iyi bilmemiz gerekmektedir. Risk, istenmeyen bir durumun gerçekleşme olasılığıdır ve 

belirsizliği hedefler üzerindeki etkisidir. Risk yönetimine ayrılan süreç ve bütçenin, risklerin 

gerçekleşmesi durumunda oluşacak hasar ve kayıplara nazaran çok düşüktür. Karşılaşılabilecek 

riskleri analiz etmek için Risk Yönetimi büyük bir titizlikle yürütülmüştür. 

8.3.1. Risk Yönetimi 

İnsansız Su Altı Aracının tasarımı, zaman çizelgesindeki sürecini, performansını ve 

bütçesini etkileyebilecek her türlü istenmeyen durum, proje yönetimi için risk teşkil etmektedir. 

Riskler potansiyel olarak her zaman mevcuttur. Proje yönetimi sürecinde; bu risklerin neler 

oldukları, hangi durumlarda ortaya çıkabilecekleri, ne tarz sonuçlar doğuracağı ve nasıl 

engelleneceği üzerinde durulmuştur. Bu riskleri belirledikten sonra kategorilere ayırarak 

önceliklerine göre sıralanarak süreç planlanmıştır. 

Risk planlamasında PDCA (PUKÖ) döngüsü ve SWOT analizlerini kullanılarak sürecin 

en iyi şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir. PUKÖ döngüsü Planla – Uygula- Kontrol Et – Önlem 

Al aşamalarından oluşmaktadır. Risk yönetiminin en önemli süreçlerinden birisi olan 

planlamaya Alamatra ekibi olarak büyük önem verdik. Tüm takımın koordinasyonunu 

sağladıktan sonra, hangi işin kim tarafından ne kadar sürede nasıl ve nerede yapılacağına karar 

verilip bu süreç uygulamaya geçilmiştir. Bu planlamanın uygulanmasının ardından planın ne 

derece verimli olduğunu, hedefe ne kadar yaklaşıldığını ve daha iyi sonuçlar elde edebilmek 

için ne tür adımların atılabileceği takımca tartışılmış ve not edilmiştir. Eğer sonuç tatmin edici 

ise bu süreç kontrollü şekilde standart hale getirildi. Fakat sonuçlar tatmin edici değil ve hedefe 

ulaşmamış ise “Önlem Al” aşamasına geçildi ve bu başarısızlığın veya yetersizliğin sebepleri 

objektif şekilde değerlendirilerek sonraki gelişim planı için yeni fikirler üretildi. Burada amaç 

standart hale getirilecek uygulamalar geliştirmektir. Önlem alma süreci, risk ortadan kaldırılana 

veya en aza indirilene kadar devam etmektedir. Sonrasında döngü başa dönerek yeniden 

planlama sürecine başlanır. 
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Şekil 8.3.1.1 SWOT Analizi 

8.3.2. Riskler: 

Projenin Gecikme Riski: Proje planlamasında bir zaman çizelgesine bağlı ilerlemek bu riski 

ortadan kaldırır. Yaşayabileceğimiz gecikme problemlerine karşılık bu konuda süreyi doğru 

yönetebilmek amacıyla iş bölümü ve her iş bölümü için belli zaman aralıkları takımımızca 

belirlendi. Bu planlama süreci yukarıda açıkça belirtilmiştir. 

Bütçeyi Aşma Riski: Projede kullanılacak bütün cihazlar ve aletler için bir bütçe planlamasına 

ihtiyaç vardır. Proje süresince bütçeyi doğru kullanmak için öncelikle kullanılması beklenen 

cihaz ve aletler takımımızca proje öncesinde belirlendi, sonrasında bu cihazlar için 

harcanabilecek bütçe miktarı belirlendi. Son olarak proje bütçesine uygun bir şekilde ürünler 

arasından seçim yapılarak proje ihtiyaçları temin ettilmiştir. İhtiyaç listesi ve bahsi geçen 

planlama aşağıda belirtilmiştir. 

Proje Ürününde Hatalar Olması Riski: Projede ortaya koyacağımız ürünün son halinin 

hatasız olması adına hata olabilecek kısımlarda proje son halini almadan önce denemeler 

yaparak ürünün son halindeki hataları en aza indirmesi hedeflendi Bu bağlamda takımımız 

önceki prototipleri ayrıntılı bir şekilde analiz etmiştir ve hataların tekrarlanmaması adına 

önlemler almıştır. 

Proje Ürününün Beklenen Performansı Verememe Riski: Projenin istenilen amaca hizmet 

etmesi için performansının beklenen düzeyde olması gereklidir. Projeden beklenen düzeyde 

performans almak için denemeler takımımızca yapılarak, ürünün amacına yönelik beklenen 

performansı vereceği yollar saptanmıştır. Önceki denemelerden alınan dönütlerle mevcut 

hedefe ulaşmak adına takımca bazı önlemler alınmış ve gerekli planlamaları yapılmıştır. 
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Proje Ürününün İşletiminde Sıkıntı Yaşama Riski: Proje ürününün çalışmasında sıkıntı 

yaşamamak adına yapılan zaman planlamasına uymak önem arz etmektedir. Planlanan şekilde 

projenin tamamlanmasına rağmen işletimde sıkıntı çıkması riskine karşılık olarak sıkıntıyı 

gidermek adına zaman planlamasında bu süreç için gerekli süreyi proje takviminde ayrılmıştır. 

Her türlü ihtimale karşın bir B planı da oluşturulmuştur. 

Yukarıda genel hatlarıyla verilen risk gruplamalarının açıklamalarını, matematiksel 

olarak tahmini değerler vererek, analizler eşliğinde de yaptık. Aşağıdaki tabloda bu 

değerlendirmenin özeti sunulmuştur. 

Takımımızın yaşadığı bir risk durumu ve bu durumun çözümü aşağıda gösterilmektedir. 

• Risk: Salgın sebebiyle takımın bir araya gelememe durumu sebebiyle ROV’un imalat, 

montaj ve test sürelerinin aksaması. 

• Risklerin İçeriğinin Tanımlanması: Takım üyelerinin farklı şehirlerde yaşaması 

sebebiyle takım bir araya gelerek ROV’un bütünlüğü sağlanamayabilir ve salgın 

sebebiyle yaşanan tam kapanmalar sebebiyle montaj ve test süreçleri aksayabilir. 

 

• Risklerin Analizi: Covid-19 vaka sayılarının hızlı artışı sebebiyle tam kapanma 

yaşanması durumunda ev dışında yapılacak tüm sürecin durdurulma olasılığı yüksektir. 

Ayrıca takımın bir araya gelebilmesi için şehirler arası yolculuk ve konaklama risk 

oluşturabilmektedir. 

 

• Risklerin Değerlendirilmesi: Tam kapanma riski oldukça yüksektir. Her takım üyesi 

farklı bir parça üzerinde çalıştığı için takımın bir araya gelmesi gerekmektedir. Fakat 

yasaklar sebebiyle bu durum mümkün değildir ve daha ağır yasaklar yürürlüğe 

geçmeden tüm takımı bir araya toplayarak süreci ilerletme fikri yeniden 

değerlendirilmelidir. 

 

• Risklerin Düzeltilmesi: Kısıtlamalar ve salgın sebebiyle tüm takımın bir araya 

gelebilmesi olası değildir. Önceliğin takım sağlığı olduğu için bir araya gelmesi gereken 

kişi sayısı azaltılmalıdır. Elektrik ve Mekanik alanlarında belirlenecek birer kişinin 

benzer bölgelerde yaşıyor olması amaçlanmaktadır. Ekipmanları bu takım üyelerine 

gönderilmesi ile tüm ekipmanlar yasaklar çerçevesinde bir araya gelebilmiş olacaktır. 

Bu süreçte sık bir şekilde toplantı yapılacak ve montaj/test sürecini yönetecek liderlere 

destek verilecektir. Tüm ekip canlı şekilde çevrimiçi uygulamalar ile bir araya gelecek 

ve süreç birlikte yönetilecektir. Sürecin aksamaması adına uygun saatlerde liderler bir 

araya gelerek verilen görevleri kısıtlı süreç içerisinde yerine getirmelidir. Bu sayede tüm 

takım fiziksel olarak bir arada olmasa da zaman planlaması aksamamış olacaktır. 

• Gözlem: Süreç gözlemlemesi yapılmalıdır. Sürecin ne kadar sağlıklı ilerlediği ve 

fazladan ne tarz iyileştirmeler yapılacağı gözetilmelidir. Tüm takım üyeleri objektif 

yaklaşmalı ve açıkça görüşlerini bildirmelidir. Riski azaltmak için daha iyi bir yol 

olabilir ve bu yol arka planda da olsa sürekli araştırılmalıdır. 

• Danışma: Aynı süreçte olan diğer takımlar ve kurumlar ile iletişime geçerek onların 

süreci nasıl yönettiğini gözlemler ve bilgili kişilere danışırız. Bu süreçte diğer 

takımların ne tarz yöntemleri izlendiği çok önemlidir. Öğrenmeye ve eleştiriye her 

zaman açık olan birtakım olarak diğer seçenekleri inceler ve büyüklerimizden, tecrübeli 

kişilerden destek alırız. 
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8.3.3 Risk Tahmini 

 

RİSK MEYDANA GELME 

İHTİMALİ 

ETKİSİ 

Projenin gecikme riski 
Düşük (%20) Çok Yüksek 

(%100) 

Bütçeyi aşma riski 
Orta (%40) Düşük (%15) 

Proje ürününde hatalar olma riski Orta (%50) Yüksek (%80) 

Proje ürününün beklenen performansı 

vermeme riski 

Orta (%40) Orta (%50) 

Proje ürününün işletiminde sıkıntı 

yaşama riski 

Orta (%30) Yüksek (%85) 

    Tablo 8.3.3.1- Risk Tahmini Tablosu 

9. ÖZGÜNLÜK 

9.1. Mekanik Özgünlük 

9.1.1. Sızdırmaz Hazne 

ROV’a ait tüm elektronik parçalar sızdırmaz hazne içerisinde muhafaza edilmektedir. 

Bu haznenin su geçirmez olması ROV adına hayati öneme sahiptir. Muadil haznelerin yüksek 

maliyetli olması takımımızı bu hayati öneme sahip parçayı özgün olarak tasarlamaya 

yönlendirmiştir. Bu kapsamda şekilde gösterilen sızdırmaz haznede o-ring sistemi ve hazne 

etrafına diş açılması haznenin özgün tasarımıdır. 

 

Şekil 9.1.1.1.- Sızdırmaz Hazne Özgün Tasarım O-Ring Sistemi 
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9.1.2. Nozzle Tasarımı 

Ticari olarak satılan su altı iticileri genel olarak yüksek maliyetli olması ve tasarıma 

uygulanabilirliği düşük olması açısından ciddi dezavantajlar içermektedir. ROV mekanik 

tasarımının tamamen özgün olması takımımızı özgün nozullar üretmeye yönlendirmiştir. Bu 

kapsamda şekilde belirtilen nozul sistemi özgün olarak tasarlanmıştır. 

 

Şekil 9.1.2.1.- Özgün Nozul Tasarımına Ait Montaj Görseli 

9.1.3. Pervane 

ROV da kullanılan pervanenin tasarımı ve imalatı takımımızca özgün olarak 

gerçekleştirilmiştir. Tasarım esnasında yüksek verimlilik ve düşük maliyet göz önünde 

bulundurulmuştur. 

 

Şekil 9.1.3.1.- Özgün Olarak Üretilen Pervane 
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9.1.4. Hazne İçi Tasarım 

Elektronik komponentler ve bu komponentlerin hazne içinde yerleştirilmesi için 

geliştirilen hazne iç diyagramı takımımızca özgün olarak tasarlanmıştır. Tasarım esnasında 

farklı komponentlerin kısa devre yapmadan uyumlu bir şekilde birbirlerine bağlanması esas 

alınmıştır. 

 

Şekil 9.1.4.1. Hazne İç Diyagram Parçaları 

9.1.5. Nozul Hazne Bağlantı Sistemi 

Nozulların sızdırmaz hazneye bağlantısı takımımızca özgün tasarlanan sistemlerdendir. 

Bu sistem sayesinde olası sıkıntı ve problemler esnasında araca hızlı müdahale 

edilebilmektedir. Civata sıkmak ya da sökmek gibi süreç alan ve zahmetli bir sistemden bu 

şekilde feragat edilmiştir. 

 

Şekil 9.1.5.1.- Sızdırmaz Hazneye Özgün Tasarımla Bağlanmış İtici Kollar 
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9.2. Elektronik Özgünlük 

9.2.1. Su Altı Aydınlatma Sistemi Tasarımı 

ROV’un su altında verimli bir şekilde görüntü alabilmesi için aydınlatma elzem bir 

ihtiyaçtır. Piyasada bulunan muadil aydınlatma sistemleri yüksek maliyetli, ağır ve ebatça 

büyük olması nedeniyle dezavantajlara sahiptir. Bu dezavantajlara karşı özgün aydınlatma 

sistemi oluşturulmuştur. Sistem power led’e bağlı bir adet power led sürücüsünden 

oluşmaktadır. 

9.2.2. Elektronik Tasarım 

Tüm sistemin bağlantı şeması Alamatra takımı elektronikten sorumlu üyelerce 

tasarlanmıştır. Bahsi geçen bağlantı şeması Şekil 9.2.1.1 de gösterildiği haliyle, Proteus 

programı kullanılarak hazırlanmıştır. 

 

Şekil 9.2.2.1.- Elektronik Tasarım 
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9.2.3. Sızdırmaz Konnektör Oluşturulması 

ROV sızdırmaz haznesinin dış ortamla hem güç hem de data veri transferi su geçirmez 

konnektörler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bahsi geçen konnektörler bağlantı esnasında 

sızdırmazlık sağlasa da konnektörler birbirine bağlı olmadığı esnada su geçirebilmektedir. Olası 

dikkatsizlik ve teknik hatalarda bu durumun önüne geçilmesi adına elektrik bağlantıları epoksi 

dökülerek sızdırmaz hale getirilmiş mevcut su geçirmez konnektörlerin açığı giderilmiş ve 

katma değer sağlanmıştır. 

 

Şekil 9.2.3.1.- Özgün Olarak Suya Karşı Yalıtılan Konnektörler 

 

9.3. Yazımsal Özgünlük 

Yazılım geliştirme ilk aşamalarda Ardupilot ile yapılıyor olsa da üretim sonrası testler 

başarıya ulaştığında yerli kontrol yazılımı geliştirilmeye başlanacaktır. Yazılım ekibimiz sensör 

okuma-filtreleme, görüntü işleme, PID kontrolü ve senkron-asenkron haberleşme gibi 

konularda yazılım üretmiştir ve deneyim kazanmıştır. Yerli yazılım için Raspberry Pi Pico 

mikrodenetleyicisi üzerinde C/C++ ve MicroPython dilleri ile geliştirme çalışmaları devam 

etmektedir. Ayrıca görüntü işleme ve güdüm yazılımları yazılım ekibimiz tarafından 

geliştirilmeye devam etmektedir. 
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10. YERLİLİK 

Tasarlanan insansız su altı aracının fikri mülkiyeti tamamen takımımıza ait olup yine 

takımımız tarafından üretimi gerçekleştirilmektedir. Fikri mülkiyete ek olarak ROV’da 

kullanılan parçaların birçoğu yerli imkanlarla üretilmiş ya da yerli firmalardan satın alınmıştır. 

Detaylı şekilde ROV üzerinde kullanılan parçaların yerlilik oranları tablo 10.5.1’de 

gösterilmiştir. 

10.1. Fırçasız Motorlar 

Fırçasız motorlar ROV’un üretiminde en pahalı bileşenlerden biridir. Yurt dışından 

alınması halinde çok yüksek maliyette olmaktadır. Takımımız fırçasız motorları yurt içinden 

alarak yerli ve milli sermayeye destek olmaktadır. Yerlilik oranı %65 dir. 

10.2. Sızdırmaz Hazne 

Sızdırmaz hazne takımımız tarafından tasarlanmıştır. Tüm mühendislik ve katma 

değerleri, üzerinde yapılan ve yapılmakta olan geliştirmelerin fikri mülkiyeti Alamatra takımına 

aittir. Yerlilik oranı mühendislik ve tasarım aşamasında %100 dür. 

Özgün bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra yerli tedarikçiler ve üreticilerin eşliğinde 

Türkiye’de üretilmiştir. Yerlilik oranı üretim aşamasında %90 dır. 

10.3. Dış Sistemler 

ROV’un şasesi bilgisayar destekli çizim programlarında tasarlanmış ve yine bilgisayar 

destekli analizler eşliğinde analiz edilmiştir. Tasarımından mühendisliğine kadar tüm fikri 

mülkiyeti Alamatra takımına aittir. Yerlilik oranı mühendislik ve tasarım aşamasında %100 

dür. 

Bahsi geçen ROV dış sistemleri 3d baskı yöntemi, lazer kesim ve torna gibi farklı imalat 

yöntemleri kullanılarak, yerli hammadde ve üreticilerde üretilmiştir. 3D baskı yöntemi ile imal 

edilen parçalar yine takımımız tarafından yerli üreticilerden tedarik edilen 3D yazıcılar ile 

üretilmektedir. Yerlilik oranı üretim aşamasında %80 dir. 

Üretim esnasında kullanılan filamentler yerli üreticilerden tedarik edilmiştir. Yerlilik 

oranı hammadde aşamasında %75 dir. 

10.4. Elektronik Sistemler 

Elektronik sistemler genel bir ifadeyle pil, Pixhawk, Raspberry Pi, güç dağıtım modülü, 

ESC ve sensörlerden oluşmaktadır. Satın alınan elektronik parçaların önemli bir kısmı yurt 

içindeki satıcılardan tedarik edilmiştir.  

Türk mühendisler tarafından geliştirilmekte olan güç dağıtım modülü yerli bir firmadan 

alınmıştır. Yerlilik oranı güç dağıtım modülü için %67 dir. 

Pixhawk ve Raspberry Pi 4 harici bütün elektronik sistemler yerlililiği desteklemektedir. 

Elektronik sistemler olarak ROV aracımız %80 yerlilik oranına sahiptir. 
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10.5. Yazılım 

ROV’da kullanılan yazılımın fikri mülkiyetinin ve mühendisliğinin tamamı Alamatra 

takımına aittir. Başlıca yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen görüntü işleme yazılımı yerli 

yazılımlara örnektir. Ayrıca ROV’un üretimi ve testi başarılı gerçekleştiğinde yerli kontrol 

yazılımı ve yerli yer istasyonu yazılımı geliştirme sürecine ağırlık verilecektir.  

Yerli kontrol yazılımı geliştirilmesi adına takımımız tarafından gerçekleştirilmiş 

çalışmalar Şekil 4.3.3.1.2., Şekil 4.4.2.1. ve Şekil 4.3.3.4.1.’de verilmiştir. Yazılım süreci ve 

mühendisliği açısından yerliliği %85 dir. 

 

Parçalar Yerlilik Oranı 

Fırçasız Motor %65 

Sızdırmaz Hazne %90 

Dış Sistemler %85 

Elektronik Sistemler %80 

Yazılım %85 

Genel Yerlilik Oranı %81 

Tablo 10.5.1.- Yerlilik tablosu 
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