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1. RAPOR ÖZETİ

Creatori Takımı olarak 2021 Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına bulunmuş 

olmaktayız. Teknofest de yarışmak, ROV üretmek, Elektronik-Yazılım-Tasarım 

konusunda kendimizi geliştirmek ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti’ne teklonojik 

araştırmalar konusunda katkı sağlamak, yerli milli üretime fayda da bulunmak, tecrübe 

kazanmak için buradayız. 

Ön Tasarım Raporu’nda yaptığımız çabalar sonucu Teknofest’in ilk elenme aşamasını 

başarıyla geçmiş bulunmaktayız. Bu raporda ise ÖTR de yaptığımız eksiklikleri, 

değişiklikleri, detayları yazmış bulunmaktayız. 

Aracın gövdesini, aerodinamik, suda hızlı yüzebilen kaplumbağalardan esinlenerek 

tasarladık. Kaplumbağalar karada yavaş olmasına karşın suda son derece hızlı yüzebilirler. 

Aracın gövdesini de bu canlıya göre tasarlamaya çalıştık. 

Aracın beyni olan tüm komutları gerçekleştiren Creatori ROV Kontrolcü Kartı’nı 

tasarladık. Bu kart aracın yapmasını istediğimiz tüm komutları yerine getirmekle görevli. 

Herhangi bir ekstra modüle ihtiyaç duymadan, kablo karmaşasını önlemek amacıyla bu 

kartı tasarladık ayrıca özgünlüğümüze de katkı sağladı. 

Su Üstü Kontrol Merkezi’mizde kendi tasarladığımız uçak joystickine benzer bir yapı 

tasarladık. Böylece ROV’u kolaylıkla sürebiliyoruz. Burada da potansiyometrelerden 

gelen verileri işleyip araca aktarmak için tekrardan Creatori ROV Kontrolcü Kartı’nı 

kullandık. 

Bu raporda aracın mekanik özelliklerini, elektronik tasarım aşamalarını, yazılımda 

kullanacağımız dilleri açıkladık. Malzemeleri neden ve neleri seçtiğimizi, tasarım 

süreçlerini, güvenlik önlemlerini, yaptığımız testleri zaman, bütçe, risk planlamalarını 

detaylarını anlatmaktadır. 
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2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Creatori takımı Ön Tasarım Raporundan 81.5 puan ile geçtik. Tüm kırılan puanları

hesapladık. Hemen sonrasında Takım ile bir toplantı hazırlayıp neyde yanlışlık yapmış

olduğumuzu tespit edip bu raporda bu eksiklikleri gidermeye çalıştık. Kırılan Paunlar;

1. Rapor Özeti 1.5 puan

2. Takım Şeması 0.5 puan

3. Araç Ön Tasarımı - Şartnamede belirtilen maddelerle uyumlu mu?     - Tasarlanan

aracın nasıl kontrol edileceğine ilişkin donanım ve yazılım planları açıklanıyor mu?  - 

Aracın tasarım süreçleri açıklanmış mı?  3 puan 

4. Güvenlik Güvenlikle ilgili alınan önlemlere yeterince yer verilmiş mi? 3.5 puan

5. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması İş-zaman planı hazırlanmış mı? Bütçe ve risk

planları oluşturulmuş mu? 3 puan 

6. Özgünlük Projenin özgün ve yenilikçi yönleri var mı?  2.5 puan

7. Yerlilik Referanslar belirtilmiş mi?  2 puan

8. Referanslar Kaynakça belirtilmiş mi?  1 puan

9. Genel Rapor şablona ve formata uygun mu? (Doküman düzeni, yazım ve dilbilgisi

vs.) 1.5 puan 

Rapor özeti, takım şeması, tasarım süreçlerini anlatan bölümlerini daha detaylı ve 

akıcı bir dil ile yazmaya çalıştık. Güvelik önlemlerimizi artırdık. Risk plan 

senaryolarını artırdık. Özgünlük düzeyini daha detaylı açıklamaya çalıştık. 

Malzemelerimizi mümkün olduğu kadar yerli ve milli üretim olanlarından seçmeye 

çalıştık. Kaynakça referanslarını artırdık. Raporun ilerleyişini daha akıcı ve imla, 

noktalama, anlatım bozukluğuna dikkat ederek yazdık. 

TASARIMLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER: 

Araç boyutları, elektronik bileşenlerin ROV’un içine sığmama riski nedeniyle artırıldı. 

Önceki Boyutlar: 196.81 x 396.22 x 100mm 

Sonraki Boyutlar: İticiler Arası:340, 146 x 440 x 75mm 

Kullandığımız ESC’ler programlanamadığı için başka bir model ile değiştirildi. 

Görüntü işleme için kullanacağım güvenlik kamerasından ekstra bir cihaz 

bulundurmadan analog video alamadığımız için yerine analog kamera ile değiştirildi. 

Konnektör pin sayıları değiştirildi. 

12V 40A güç kaynağı yerine kablo çapının azalması için 24V 20A güç kaynağı ile 

değiştirildi. 

Kablo çapı değiştirildi. 

ESC Güç Kontrol Kartı eklendi. 

Aracın su sızdırma ihtimaline karşı tüm elektronik komponentlerin bulunduğu ekstra 

iki sızdırmaz kutu tasarlanıp eklendi. 

Birkaç üretim yöntemleri eklendi. 

Aracın ne kadar akım çektiğini, içine su sızdırıp sızdırmadığını ölçmek için ekstra 

sensörler eklendi. 

Birkaç risk durumu çözüme kavuşturuldu. 

Aracın ÖTR de belirtilen fiyat 3870TL 

Aracın KTR de belirtilen fiyatı 4517TL 

Aradaki farkın 647TL olmasının en büyük sebebi fırçasız motorlar. Bu projede sadece 

fırçasız motorları yurtdışından isteyeceğiz. Dolar kurunun artması dolayısıyla bu fiyat 

artmıştır. 
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3. ARAÇ TASARIMI

4.1.Sistem Tasarımı 

Sistemimizin genel özellikleri: 

• Üretimi kolay

• Maliyeti düşük

• Yüksek yerlilik

• Hareket kabiliyeti

• Simetri ve denge

• Güvenilir sızdırmazlık

• Hafif ve montajı kolay robot kol

• Kullanıcı dostu dış arayüz

• Çok fonksiyonlu kontrol merkezi

• Yüksek kalitede görüntü

• Algoritmalarla desteklenen otonom sistem

• Yüksek hızda görüntü işleme

• Görüntü iyileştirme algoritmaları

gibi bir çok özelliğe sahip bir sistem tasarladık. 

Sistem Genel Mekanik Tasarımı 

ROV önden görüntü,1 
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ROV Köşeden görüntü,2 

 
ROV Köşeden ayrık görüntü,3 
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Sistem Genel Yazılım , Algoritma , Arayüz Tasarımı 
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Algoritma Tasarım Şeması 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı 

 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Okyanuslarda ve Denizlerde Yaşam 

Tasarımıza başlamadan önce su altı yaşamını inceledik özellikle su altındaki havyanları 

inceledik. Ne kadar canlılar kusursuz yaratılmış olsa da onlardan yola çıkabileceğimiz bir kaç 

özelliğini izledik.  

 

İncelemelerimize pengueni inceleyerek başladık. Penguenlerin karada ne kadar yavaş gitseler 

de su altında çok hızlı yüzebiliyorlar. Ayrıca doğrusal manevra kabiliyetleri de oldukça 

yüksek. Aynı zamanda kötü yanları da var su altında sadece ileri yönde gidebilmeleri  bizim 

için çok kötü bir özellik ayrıca sert bir kabuğa sahip olmamaları büyük görevler için sıkıntı 

yaratabilir. 
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İncelemelerimize kaplumbağa ile devam ettik ağırlıkları biraz fazla ve penguenler kadar hızlı 

yüzemeseler de her yönde hareket kabiliyetleri yüksek olup su altı göre yapısına çok uygunlar 

ayrıca sert kabukları sayesinde gayet dayanıklılar.

 

Sonuçta bize uyan özelliklerinden dolayı esinlenmek için kaplumbağayı seçtik. 
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Mekanik Tasarım: 

Tasarımızı kaplumbağadan esinlenerek dört kollu bir tasarım yaptık genel standartlara da 

dayanarak çizimlere başladık. Elektronik kısımları koyacağımız bir boşluk ve yukarı aşağıya 

gitmek için olan motor boşlukları şeklinde düşündük. 

Ana Gövde: 

 

Tasarımızın ilk adımında ana gövdeyi yaparak başladık. Ana gövdeyi olabildiğince 

aerodinamik tasarladık hiçbir şekilde su dalgalarını etkilemeyecek şekilde tasarlandı. Kolay 

üretilebilir, maliyeti düşük ve hafif olması amacıyla FDM(Kaynaştırılmış Birikim 

Modellemesi) üretim yöntemini tercih ettik. Ayrıca malzeme olarak PLA ile üreteceğimiz için 

yüksek dayanıklılığa sahip olacak. Elektroniklerin sığması için büyük bir boşluk bıraktık fakat 

bu manevra kabiliyetini etkilemeyecek şekilde tasarlandı. Gövde de olması gereken ve olan 

diğer özellikler. 
• X eksenine göre 45 derece açılı duran kollar  

• Statik ağırlığı dengelemek için sağlanan gövdeye uzak iticiler. 

• Yükseltici ve batırıcı için yapılan fillet itici boşlukları. 

• Kamera ve ışıkların dışarıda olmaması için boşluklar. 

• Kamera ve ışıkların dalgalardan etkilenmemesi için yapılan kablo yolları. 
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Sızdırmaz Elektronik Kap: 

 

Tasarımımızın ikinci adımında elektronikleri sakladığımız kap tasarımımızı yaptık. 

Elektroniklerin zarar görmemesi için bu kapın su geçirmez olması gerekiyordu bizde bunu 

pleksi bir tüp yerine daha az yer kaplayan ve daha modüler olan bir kap tasarlayarak yaptık. 

Bu kutuda da olabildiğince özgün olmaya çalıştık ve vidalar harici her şeyi kendimiz 

üretebilir şekilde tasarladık. Özellikle su geçirmez olması için mühür kısmına önem gösterdik 

iki parçanın arasında kalan mühür yine FMD teknolojisi ile üretiliyor ve TPU filament 

kullanıyoruz. Buradaki asıl amaç ise bütün boşlukları kapatmak. 
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İtici Montaj Parçası: 

 

Tasarımızın bu adımında yükseltici ve batırıcı parçalarının değiştirilmesi gereken bir 

senaryoda değiştirilmesinin hızlı ve kolay olması amacıyla bir parça tasarladık. İticiler bu 

parçaya bağlanıyor parça ise gövdeye bağlanıyor. Böylece değiştirilmesi gereken bir durumda 

vidalara rahatça ulaşabiliyoruz. 

Robot kol: 

  

 

Araç tasarımımızın son aşamasında görevlerde işimize yarayacak robot kol kısmını çizdik. 

Robot kol için güçlü bir su geçirmez servo motor kullandık böylece görevleri rahatça 

yapabileceğiz dişli bir sistem ile tek servo kullanmayı hedefledik. Dişlilerin ve diğer 
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parçaların dayanıklı olması için yine FDM teknolojisinden yararlanacağız. Ham madde olarak 

ise PLA kullanacağız. 

 

Kontrol merkezi:

 

Aracın dışında tasarlamamız gereken son şey kumanda merkezimiz. Kumanda merkezinde 

joystick almak yerine kendi çizimlerimizle kendi joysticklerimizi yaptık böylece hem ekstra 

para vermeye gerek kalmadı hem de projemiz daha özgün oldu. Onun dışında aracımıza 

siyahla görülen yerde bir elektronik slotu ayırdık böylece kablo karmaşası olmadan içeriden 

her şey halledilebilecek. 
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Ana Tasarım: 

 

Bütün parçalarımızın teker teker tasarımlarını yaptıktan sonra bütün tasarımlarımızı 

birleştirdik ve ortaya ana tasarımımız çıktı. Ana tasarımızın efektik olması için gereken birkaç 

özellik ekledik bunlar: 

• Bütün elektroniklerin epoksi ile kaplanmaması açısından çift kutu yapılıp esclerin 

sızdırmazlığı iki katına çıkarıldı. 

• Fillet ve chamfer komutları ile su akış dinamiğine uyum sağlandı. 

• Elektroniklerin saklanması için olan boşluğun kapağına özel olarak tasarlanan mühür 

koyuldu böylece sızdırmazlık daha da arttırlmış oldu. 

 

4.2.2. Malzemeler 

Malzeme Temel Özellikleri Kullanılma Nedeni Adet 

Creatori İnsansız Su Altı 

Sistemleri Kontrol Kartı 

Çalışma Gerilimi:7.5-12V 

Çekilen Max Akım: 500mA 

Analog Pin: 10 Adet 

Dijital Pin: 54 Adet 

ROV’a komut 

vermek. 

1 

BRF2838 350KV 

Fırçasız Motor 

Çalışma Gerilimi: 9-26V 

Ölçtüğümüz Çekilen Max 

Akım: 1.7A 

RPM:4200 

Aracı suda hareket 

ettirebilmek. 

6 

LitleeBee 20A ESC Çalışma Gerilimi: 2-4S 

Verebilecek Akım: 20A 

Fırçasız motorları 

sürmek. 

6 

Matek ESC Güç Dağıtım 

Kartı 

Çalışma Gerilimi: 9-26V 

ESC Başı Verebilecek 

Akım:20 A 

Gelen 24VDC 

sensörler, kamera, 

için regüle etmek. 

Düşük voltajda 

alarm vermek. 

1 

MP2307 Gerilim 

Düşürücü Modül 

Giriş Gerilimi: 4.5-28V 

Çıkış Gerilimi: 0.8-20V 

ESC’lere gerekli 

gerilim düzeyini 

sağlama. 
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EMAX ES3005DE Su 

Geçirmez Servo Motor 

Çalışma Gerilimi: 4.8-6V 

Zorlanma Torku: 12kg.cm 

Robot koldu açıp 

kapamak. 

1 

Analog Kamera Çalışma Gerilimi: 12V 

Çekilen Akım: 80mA 

Görüntü Kalitesi: 600TVL 

ROV’un suda 

hareket halini 

görebilmek. Görüntü 

işleme yapabilmek. 

1 

Power Led Çalışma Gerilimi: 9-12V 

Çalışma Akımı: 1000mA 

Işık Parlaklığı: 900LM 

Kameranın sudaki 

görüntü kalitesini 

artırması. Ortamın 

aydınlık olabilmesi. 

2 

Güç Kaynağı Verilen Gerilim: 24V 

Verilen Akım: 20A 

Aracın 220VAC 

24VDC dönüşümü. 

1 

Su Geçirmez Konnektör  Güç ve veri 

kablosunun çıkarıp 

takılabilmesi. 

2 

Güç Kablosu Uzunluk: 30m 

Peak Akımı: 20A 

Kablo Çapı: 14-12AWG 

Aracın elektriksel 

gücünü iletebilmesi. 

1 

Veri Kablosu Uzunluk 30m 

Kablo Türü: CAT5 

Aracın Su Üstü 

Kontrol 

Merkezinden gelen 

veriyi kontrolcü 

kartına iletmesi. 

1 

PLA Filament Türü: PLA 

Erime Sıcaklığı 200-215°C 

Tabla Sıcaklığı: 60°C 

Adet Kütlesi: 1kg 

Kullanılacak Miktar: 3kg 

ROV’un gövde 

yapımında 

kullanılması. 

3 

TPU Filament Türü: TPU 

Erime Sıcaklığı: 220-240°C 

Tabla Sıcaklığı: 50-70°C 

Kullanılacak Miktar: 500gr 

ROV’un su 

geçirmezliğinin 

sağlanması için 

gereken contaların 

basılması. 

1 

Epoksi Su Sızdırmaz Güçlü Bir 

Yapıştırıcı 

Kullanılacak Miktar: 1kg 

Aracın su 

geçirmezliğinin 

sağlanması. 

1 

Su Sensörü Çalışma Gerilimi: 5V 

Çalışma Akımı <20mA 

ROV’a su girmesi 

halinde bize 

bildirmesi. 

1 

ACS712 AC/ DC Akım 

Sensörü 

Çalışma Gerilimi: 5V 

Akım Ölçme Değeri: 20A/ -

20A 

Aracın ne kadar 

akım tükeldiğini 

görebilme. 

1 

6 Eksen İvme ve Gyro 

Sensörü 

Sensör Modeli: MPU6050 

Çalışma Gerilimi: 3-5V 

Haberleşme Protokolü:I2C 

Aracın gittiği 

mesafeyi ölçme. 

1 

Acil Durdurma Butonu Kontrol edebilecek Enerji: 

1000W 

Aracın acil durumda 

tüm elektrik 

enerjisini kesmek.. 

1 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

3B YAZICI: 

3B yazıcılar genel olarak ikiye ayrılır bunlar; FDM, SLA. 

 
FDM yazıcılar step motorlar sayesinde x, y, z eksen yönlerinde hareket edebilecek bir 

mekanik yapıya sahiptir. Ham maddesi plastiğin ince uzun bir şekilde sarılmış 

makaralardan oluşan filamenttir. Bu yazıcılar genellikle baskıyı 0.2mm kalınlığında 

katmanlara ayırıp nozzle denen ısınan parçanın ucundan sıcak filament çıkmasıyla 

baskıyı basar. Tüm katmanların üzerinden nozzle yavaş yavaş geçtiği için baskı 

süreleri çok uzundur. 

 

 

 

SLA tipi yazıcılar sadece z ekseni hareketlidir. Tablanın 

karşısında UV ışınları yayan bir ekran vardır. Bu ekran 

katmanın resmini oluşturacak şekilde UV ışını yayar ve reçine 

denen maddeyi sertleştirir. Bu şekilde baskı oluşur. 

Biz ROV’umuzu FDM tipi yazıcı ile basacağız. Çünkü ham 

maddesi SLA tipi yazıcılara göre daha ucuz, ham madde 

çeşitliliği fazla, baskı başarı oranı daha yüksek ve montaj 

aşamasını üstlenecek takım arkadaşlarımızın evlerinde bu  tip yazıcı var. 

  

FDM tipi yazıcıların ham madde çeşitliliğin fazla olduğunu belirtmiştim. En çok 

kullanılan filament türleri; PLA, ABS ve TPU’dur. PLA sağlamlık için sert, 

kırılmazlık için de çok az esnek bir maddedir. ABS dayanıklılık için sert bir maddedir 

ancak neredeyse hiç esneme olmadığı için PLA’ya göre daha kırılgan bir maddedir. 

TPU son derece esnek bir maddedir. PLA türü filamentti ROV’un tüm gövdesini ve 

iticilerin basımı için kullanacağız. ABS türü filamentin baskının hata oranı yüksek, 

zor, kırılgan, basarken sağlığa zararlı gaz yayması gibi nedenlerden dolayı bu türden 

filament kullanmayacağız. TPU filament türü esnek olduğundan dolayı su geçirmez 

conta üretiminde kullanacağız. 

 

CNC: 

 

FDM tipi 3b yazıcılara çok benzer bir mekanik yapısı vardır. 

Ancak bu sefer nozzle değil de ucunda yüksek RPM de dönen 

bir delgeç ucu bulunur. Bu şekilde çeşitli parçaları kesmekte 

kullanılır. Bu teknolojiyi robot kolun sızdırmazlık için 

kullanılan pleksi levhaların kesilmesinde kullanacağız. 
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YAPIŞTIRMA İŞLEMLERİ: 

 

ROV’un içindeki elektronik parçaların sağlığı için elektronik 

parçaların su ile teması olmaması gerekmektedir. Bu nedenle 

kontrol kartının bulunacağı bölüm ile ROV’un dış kısım 

arasındaki suyun geçebilecek boşlukları kapatacak 

yapıştırıcıları kullanmamız gerekmektedir. Bu işlemi epoksi 

dediğimiz çok güçlü bir yapıştırıcı ile sağlayacağız. Epoksinin 

kullanılamayacak yerler de ise esnek bir filament türü olan 

TPU kullanacağız. TPU filament ile kendi tasarladığımız su 

sızdırmaz kutunun, konnektörlerin, bağlantı arası boşlukların contalarını 3b yazıcı 

sayesinde kendimiz basacağız. 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

146mm genişliğine, 490mm boyuna, 75mm kalınlığına ve iticiler arası 340mm 

mesafesine sahiptir. Gövde ağırlığı 1800gr, yaklaşık toplam ağırlığı ise 2680gr kütleye 

sahiptir. 

 

 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

ROV genel olarak 3 ana bölümden oluşur bunlar; Gövde, Mekanik parçalar ve 

Elektronik kart kısmıdır. Bu elektronik kartta su üstü kontrol merkezinden gelen veriyi 

işlemek, bu gelen veriye göre de motorları sürmek, ESC’lere komut göndermek, gelen 

yüksek gerilimi diğer komponentlerin çalışma gerilimine voltajı regüle etmek, 

sensörler deki veriyi okumak, sensörlerdeki veriyi tekrardan kontrol merkezimize 

yollamak gibi işlemleri gerçekleştirir.  

 

1.TASARIM: 

Bu amaçları gerçekleştirmek için kullanabileceğimiz en basit yol tamamen hazır bir 

kart almak. 

 
Bu hazır kartın fiyatı ve pin bakımından fazlasıyla işimizi görecek olan Arduino Mega 

kartını seçtik. Bu karta çeşitli modüller bağlayarak kullanabiliriz. Ancak gerek 

modüller arası bağlantı kirliliği, hataları, temassızlığı, kısa devre gibi oluşabilecek 

problemlerin gerçekleşebilme ihtimali yüksek olduğu için bu tasarımı eledik. 
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2.TASARIM 

  
 

Diğer bir yol ise Pixhawk Uçuş Kontrol Kartını Rasperry Pi 4ile birlikte kullanmak. 

Bu yöntem de gayet etkili bir yöntem ancak maliyet açısından fazla bir gereksinimi 

olduğu için bu tasarımı da eledik. 

 

3.TASARIM: 

 
 

Son ve karar kıldığımız tasarım da ise Eagle programı sayesinde çizdiğimiz Creatori 

İnsansız Su Altı Sistemleri Kontrol Kartı. Shield gibi değil ayrı bir anakart gibi 

tasarladık. Böylece kablo karmaşası, kablo temassızlığı, bağlantılarda sorun çıkma 

ihtimali gibi tüm olumsuzluklar giderildi. 

 

ANAKART ÖZELLİKLER: 

Mikro İşlemci: ATmega2560 

Saat Frekansı: 16MHz 

EEPROM: 4KB 

Flash Hafıza: 256KB 

Bootloader Hafızası: 8KB 

Analog Pin: 16 

Dijital Giriş/ Çıkış Pinleri: 54 adet, 15 adetti PWM 

Besleme gerilimi: 6-20V 

Çekilen Max Akım: 500mA 

Pinlerin Çıkış Akımı: 40mA 

5V Regülatör Modeli: LM7805 
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3V Regülatör Modeli: LM1117 

Diğer Kontrolcü Kartı İle İletişim Entegreleri: MCP2515, TJA1050 (CanBus) 

Boyutlar: 9 x 7cm 

 

GÜÇ DAĞITIM KARTI: 

Güç dağıtım kartı olarak Matek PDB, Led and Power 

Hub - 5-in-1 / V3 modülünü kullandık. Bu modül ESC’lere ve diğer modüllere, güç 

kaynağından gelen 24V-12V-5V dönüşümünü yapıyor. 

Özellikler; 

Çalışma Gerilimi: 9-26VDC (3S-6S) 

4 Adet ESC Çıkışı (Çıkış başı 20A)(Peak Akımı 25A 10saniye) 

5V 3A Çıkışı 

12V 0.5A Lineer Regülatör Çıkışı 

Düşük Gerilim Alarmı 

Güç Durum Ledleri 

Boyut: 46 x 36 x 6mm 

Ürün özelliklerinde 4 adet ESC çıkış pini yazsa da bu bizim için önemli değil. Çünkü 

Motorlarımız tam zorlanmada max 10A akım çekiyor. Bu da Kanal başı 2 adet ESC’yi 

paralel bağlayabileceğimiz anlamına geliyor. 

Normalde güç dağıtım kartı yerine bu işlevi yapan gerekli komponentleri kendi 

tasarladığımı kontrol kartına dahil edecektik. Ancak ESC’lere ve diğer modüllere 

çekilecek akımı karşılayabilmek için PCB’nin katmaları, yol kalınlığı, yol kalitesi gibi 

faktörlerin çok daha iyi olması gerekiyor. Ancak bu faktörleri PCB’mize 

eklediğimizde kartın fiyatı çok fazla artıyordu. Bunun için kontrol kartımıza dahili 

olarak güç dağıtım devresi eklemedik. 

 

MOTOR: 

DC Motorlar genel olarak dört adet türü vardır. Bunlar; Fırçalı, fırçasız, step, servo 

motorlardır. 

 

Fırçalı DC Motorlar: En temel motor tipidir. Avantajları, kolay bir şekilde 

sürülebiliyor olmalarıdır. Dezavantajları ise, içinde mekanik olarak fazla parça 

olduğundan kolay aşınır ve verimlilikleri düşüktür. 

 

Fırçasız DC Motorlar: Çalışması için ESC adında olan özel sürücü devreleri vardır. 

Avantajları, mekanik parçasının az olması sebebiyle sürtünmesi azdır, yüksek hızlara 

ulaşabilir, verimliliği yüksektir. ROV’umuz da itici motorlarında bu tür motoru 

kullanacağız. 

 

Step Motorlar: Dönme hassasiyeti çok yüksektir. Genellikle hassas hareket gerektiren 

cihazlarda kullanılır. 3b yazıcılarda kullanılan vazgeçilmez motor türlerindendir. 
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Servo Motorlar: Motor mili genellikle 0 ile 180 derece arası istenilen açıya 

dönebilmektedir. Kanat, tekerlek yönü, gibi yerlerde kullanılır. ROV’umuz da robot 

kol kısmında bu motor türünü kullanacağız. 

İticilerde kullanacağımız motor; DXW BRF2838 350KV 3-6S Waterproof Brushless 

 
 

Özellikeri: 

KV: 350KV 

Gerilim Düzeyi: 3S-6S 

Peak Akımı: 10A 

Ölçtüğümüz Max Akımı: 1.7A 

RPM:4200 (KV*V=RPM) 

Ağırlık: 80gr 

Boyutlar: 38.4 x 18mm 

 

ROBOT KOL MOTORU: 

SERVO MOTOR: 

Yukarıda motor başlığı adında motor türlerine göre 

kullanım alanlarını açıkladık. Robot kol için en uygun motor türü servo motordur. 

Çünkü kolun ağzını belli bir açıya göre açıp kapamamız gerekiyor. Bu nedenle bu 

motor türünü kullanacağız. Her ne kadar su geçirmez bir servo motor olsa da keçelerin 

yağının azalması sonucu bu motorun içine çok cüzi miktarda olmasına rağmen su 

kaçabilmektedir. Bu motorun çalışmasına engel değildir. Kullanım öncesi keçeler 

yağlanacak ve su alabilecek yerleri epoksi ile kapatılacak. 

Özellikleri: 

Çalışma Gerilimi: 4.8-6V 

Zorlanma Torku: 12kg.cm 

Çalışma Hızı: 0.14sn/60° 

Kütlesi: 42gr 

Boyutları: 38.6 x 18.8 x 34.9mm 
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AÇIK KAYNAKLI ESC: 

 
ESC olarak açık kaynaklı bir ESC bulduk. Bunun devresine eklemeler yaparak kendi 

ESC’mizi üreteceğiz. Eğer tahmin ettiğimiz değerlere ulaşırsak bu ESC’leri 

kullanacağız. Eğer ki bunu başaramazsak LitleeBee ESC ve MP2307 voltaj 

regülatörünü kullanacağız. 

Özellikleri: 

Giriş Gerilimi 2-6S 

Çıkış Akımı: 15A 

Boyutları: 61 x 26mm 

 

 

ESC:  

 
Daha önceden bahsettiğimiz gibi fırçasız motorlar ESC(Electronic Speed Control) 

yani Elektronik Hız Kontrol dediğimiz özel sürücü devreleriyle çalışmaktadır. Bu 

sürücüler PWM(Pulse Width Modulation) yani Sinyal Genişlik Modilasyonu 

dediğimiz teknik ile komut verilir. Bu teknik kare dalga sinyali üretilerek yapılıyor. 

 

PWM sinyalinde darbelerin periyotta ne kadar lojik 

1 ve lojik 0 seviyelerinde olduğuna bakılır. Genel 

olarak PWM’in çalışma mantığı budur. Aynı şekilde 

servo motorlar da bu şekilde çalışmaktadır. Bunun 

için yazılım kısmında ESC’yi tıpkı bir servo 

motormuş gibi kullanacağız. 

 

 

 

Bizim kullanacağımız ESC LitleeBee 20A 2-4S’dir. 

Özellikleri: 

Sessiz mod ve DSot Özellikli 

ANA IC: Silabs F396, MCU 48MHz İşlem Hızına Sahip 

Hızlı Motor Yön değiştirme 

Giriş: 2-4S 

Sürekli Verebileceği Akım: 20A 

Peak Akımı: 25A 10s 

Boyut: 23 x 12 x 4mm 
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Haliyle fırçasız motorları sürmek için bunu kullanacağız. Ancak bu modeli tercih 

etmemizin en büyük sebebi bu ESC’nin BLHeliSuite programıyla 

programlanabilmesidir. Motorların gerektiği zaman saat yönünde gerektiği zaman da 

saat yönünün tersine dönmesi gerekiyor. İşte bu program sayesinde ESC’lerimizi tam 

istediğimiz gibi programlayabiliyoruz. Tabi ESC’yi bilgisayara bağlayıp 

programlamak için bir Arduinoya ihtiyacımız var. Burada ben elimin altında 

bulunduğu için Arduino Uno(Kendi kontrol kartımızla ile de programlama 

yapabiliyoruz.) kullanacağım.  

 

 
 

İlk başta ESC’nin Siyah yani GND pinini Arduinonun GND pinine jumper kablo 

vasıtasıyla bağlıyoruz. ESC’nin beyaz yani normalde PWM uyguladığımız pini 

arduinonun herhangi bir PWM pinine bağlıyoruz. Bağlantıları gerçekleştirdikten sonra 

arduinomuzu bilgisayara bağlayıp BLHeliSuite programını yönetici olarak 

başlatıyoruz. Make İnterfaces kısmına geldikten sonra uygun kartımızı ve portu seçip 

Arduino 4way-interface düğmesine basıyoruz. Gerekli yüklemeler tamamlandıktan 

sonra arduinomuza ESC’yi programlamak için gerekli kod yüklenmiş bulunmaktadır. 

Bundan sonra ESC’ye normal güç girişlerinde uygun gerilimi veriyoruz. 

 

 
Sol altta bulunan arduino portumuzu seçip Connect butonuna tıklıyoruz. Chech’e 

basıp ESC’deki bilgiler programımızın ara yüzünde gözükecektir. 
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Şekildeki gibi gerekli ayarları yaptıktan sonra Write Setup düğmesine tıklayabilirsiniz. 

ESC’mize gerekli ayarlar yüklenmiş bulunmakta. 

 

 

MP2307 GERİLİM DÜŞÜRÜCÜ MODÜL: 

 
 

Kullandığımız ESC’ye dikkat ederseniz max giriş gerilimi 4S’dir. Ancak bizim 

vereceğimiz gerilim düzeyi 6S dir. 6S’lik bir ESC tercih edebilirdik ancak fiyatı diğer 

ESC’lere nazaran çok daha pahalı olduğu için böyle bir çözüm oluşturduk. 

Özellikleri: 

Giriş Gerilimi: 4.5-28V 

Çıkış Gerilimi: 0.8-20V 

Sürekli Çıkış Akımı: 3A 

Peak Akımı: 4.5A 

 

KAMERA: 

Kamerayı görüntü işleme yapabilmek ve robotun hareketini 

gözlemleyip kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla ROV’umuza dahil ettik. 600TVL 

görüntü kalitesine sahip analog kamera kullandık. Bu kamerayı önceden aldık ve 

görüntü işleme için gerekli testlere tabi tuttuk. Tüm testlerden başarıyla geçmiş 

bulunmakta. ROV’umuza monte ederken dış metal kabından kamera devresini 

ayıracağız. O şekilde ROV’a monte edeceğiz. Yaklaşık 80mA akım çekiyor. Analog 
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kamera kullanmamızın sebebi veri kablosunun sayısı dijital kameralara nazaran daha 

az ayrıca dijital kameralarda veri kablosu uzunluğu arttıkça cihazın çalışması 

zorlaşıyor hatta hiç çalışmıyor. Bunu çözmek için birkaç yol var ancak bunun için 

ekstra cihaz almak gerekiyor. Bu da ROV’a ekstra maliyet ve ekstra ağırlık demek. 

 

 

AYDINLATMA: 

 Aydınlatma olarak 2 adet Power Led kullandık. Bunu 

kullanmamızın sebebi kameraya yansıyan görüntünün daha iyi gözükebilmesi, görüntü 

işleme için gerekli aydınlık ortamı gerçekleştirebilmek için bu ledi kullandık. 

Özellikleri: 

Çalışma Gerilimi: 9-12V 

Çalışma Akımı: 1000mA 

Işık Parlaklığı: 900LM 

 

            GÜÇ KAYNAĞI: 

 
ROV’a gerekli elektrik gücünü karşılayabilmek için kullanılan malzemedir. 

Şebeke gerilimini istenilen gerilime ve akıma dönüştürür. Tasarladığımız ROV en 

fazla 240W enerji tüketmektedir. Aracın kolaylıkla hareket edebilmesi için veri ve güç 

iletiminde görevli kabloların ince olması gerekmektedir. Ayrıca tabi kabloların aracın 

çekecek olan akımı da taşıyabilmesi gerekmektedir. Bu nedenden ötürü GÜÇ 

formülüne dayanarak yani P=V*İ formülünü kullanarak gerilimi yükseltip akım 

değerini azalttık. Böylece kablolardan geçen akım azalmış bulunmakta, kablo 

kalınlığını azaltmakta, ROV’un hızını biraz daha artırmış bulunmaktayız. Şehirler 

arası elektrik transferi için kullanılan Yüksek Gerilim Telleri ile aynı mantıkta bir 

uygulama yapmış bulunmaktayız. 

Özellikleri: 

Verilen Gerilim: 24V 

Verilen Akım: 20A 

Güç Kaynağının Soğutulması için Fan: Mevcut 

Boyutlar: 21.5 x 11.5 x 5cm 
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KABLOLAR: 

Güç Kablosu: ROV’un tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak kablo budur. Aracın 

çekilecek gerilime ve akıma göre kablo çapı hesaplanır. Aracımız 240W 10A enerji 

tüketiyor. Kablonun en az 10A akım değerine dayanması gerekiyor. Ancak kablonun 

peak akımı 10A olmaması gerekiyor. Yoksa kablonun sınırlarını zorlayacağımız için 

ısınacaktır. Bunun için 20A akıma dayanabilecek bir kabloya ihtiyacımız var. Bu da 

14-12AWG kablolar işimizi görecek anlamına geliyor. 

 

Veri Kablosu. Bu kablolardan herhangi bir yüksek akım çekecek bir durum 

oluşmayacağı için akım hesabı yapmamıza gerek yok. CAT5 ethernet kablosunun içini 

açıp içindeki kablo demetlerinden bir kaçını ayırıp kullancağız. Güç ve veri için 

kullanılacak kabloları tek bir parça haline getirmek için makaron kullanılacak. 

 

SU GEÇİRMEZ KONNEKTÖR: 

 
Aracın daha kompakt ve daha kolay taşınılabilmesi için güç, veri kablolarını araçtan 

takılıp çıkarılabilen bir yapı  hazırlamak için bu konnektörlerden kullanacağız. 

Bunlardan 2 pinli ve 5 pinli olmak üzere iki adet kullanacağız. Çünkü 2 pinli olanlar 

10A akım taşıyabiliyor bu da ROV’umuzun max çekebilecek akım değeri.  

Konnektörün ısınma yapmaması için diğer 5 pinli konnektörün birer adet pinlerini bu 

konnektöre paralel bağlayacağız. Geriye kalan 3 pin ise veri alışverişini yapan 

kablolardır. 

 

Özellikleri: 

2 Pinli 3 

Pinli 

4 Pinli 5 Pinli 6 Pinli 7 Pinli 8 Pinli 9 Pinli 

Pin Çapı(mm) 1.8 1.8 1 1 1 1 1 

Max 

Gerilim(ACV) 

250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 

Taşıyabileceği 

Akım 

10A 10A 5A 5A 5A 5A 5A 

 

ACİL DURDURMA BUTONU: 

 
Aracın güvelik açığı bulunduğunda veya araçta olmaması gereken bir şey olduğunda 

el müdahalesi ile ROV’un tüm elektrik gücünü kesmeye yarar. 

Kontrol Edilebilecek MAX Gerilim: 250VAC 

Kontrol Edilebilecek MAX Akım: 4A 
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MPU6050:  

 
İçinde 6 eksen ivme ve gyro sensörleri bulunan bir modüldür. 6 eksenli olduğu için 

aracın başlangıç konumundaki mesafeyi, derinliği, aşağı-yukarı ve sağ-sola gidilen 

mesafeyi, x, y, x açısını anlık olarak ölçer. Bu modül i2c protokolünü kullanarak 

haberleşir. İ2C(Inter Intgrated Circuit) birden fazla modülü SCL(Serial Clock) ve 

SDA(Serial Data) olmak üzere sadece iki adet kablo ile haberleşmesini sağlar. SDA 

veri iletir, SCL ise verinin zaman senkronizasyonunu sağlar. 

 

Bu yollarda birden fazla aygıt haberleşebilir. Veri gönderen taraf master(usta), veri 

alan ise slave(köle) olarak isimlendirilir. Kodlarda veri gönderip alırken bu durumları 

ayarlamamız gerekiyor. 

 

Özellikleri: 

Çalışma Gerilimi: 3-5V 

Gyro Ölçüm Aralığı: + 250 500 1000 2000 ° / s 

Açısal İvme Ölçer Ölçüm Aralığı: ± 2 ± 4 ± 8 ± 16 g 

İletişim Protokolü: I2C 
 

SU SENSÖRÜ: 

 
Aracın içine su sızdırmadığını anlamak için bir sensör kullanmamız gerekiyor. Sensör 

olarak yağmur sensörü kullandık. Herhangi bir su sızdırma durumunda kontrol 

kartımıza iletiyor ve hemen Su Üstü Kontrol Merkezimizde bir uyarı işareti geliyor. 

 

Özellikleri: 

Çalışma Voltajı: 5V 

Çalışma Akımı: 20mA veya Daha Az 

Sensör Çıkışı, Dijital ve Analog 

Sensör Kalibrasyon-Hassasiyet Ayarı: Mevcut 

Boyutları: 50 x 38 x 10mm 

 

 

 

 



 

28 
 

 

 

 

AKIM SENSÖRÜ: 

 
ROV’un ne kadar akım çektiğini bilmek için ACS712 Akım Sensörünü kullandık. Bu 

akım değerini ana ekranda yansıtacağız eğer yüksek bir akım çekiliyorsa acil durum 

düğmesine basılacak. Büyük ihtimal sigortalar bizden önce davranacak ancak önlem 

amaçlı bu sensörü kullanıyoruz. 

 

Özellikleri: 

Çalışma Gerilimi: 5V 

Akım Türü: AC, DC 

Akım Ölçme Değeri: 20A/ -20A 

Çıkış Hassasiyeti: 100mV/A 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Kontrol , navigasyon ve güdüm işlemlerini gerçekleştirmek ,realtime veri ve görüntü 

akışını sağlamak için algoritma tasarımında bir den fazla seçeneğimiz vardı birincisi 

kendi algoritmamızı yazmak diğerleri ise genel olarak open source programları 

kullanmak(qgroundcontrol vb.).Biz zaten hazır olan bir yazılımı kullanmanın bize pek 

faydası olmayacağından kendimizi daha çok geliştirebilme imkanı sunduğu için birinci 

seçeneği tercih ettik. Dış arayüzleri de biz kendimiz yazacağız böylece istediğimiz 

özellikleri ekleyebileceğiz ayrıca özgünlük ve yerlilik açısından da bize katkı 

sağlayacak. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Sistem tasarımımız bittikten sonra yazılım kısmına geçtik. Öncelikle ana yazılımımız 

üzerinde düşünmeye başladık ve hem dış arayüze hem kontrol algoritmamıza uyması 

açısından bu yazılımı kendimiz yazmamız gerektiğini düşündük. Ana yazılımız için c 

dilini kullandık. Bu dili seçmemizin nedenleri: 

• Kolay kullanımı 

• Kullandığımız işlemciye uyumu 

• Kolay IDE kullanımı 

• Diğer diller ile uyumu 

Ana yazılımımızı seçtikten sonra geldik görüntü işleme tarafına. Görüntü işleme 

tarafında da ana yazılımla aynı amaçla yazılımı kendimiz yazmak istedik.   
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• Hızlı olması 

• Kullanım kolaylığı 

• Ana sistem ile haberleşebilmesi  

• Kaynakların fazlalığı 

Gibi nedenlerden dolayı Python dilini ve OpenCV kütüphanesini tercih ettik. 

Ekstra olarak kullandığımız kameralar o kadar iyi olmadığı için yine OpenCV 

ile   görüntü iyileştirme algoritmaları(noise reduction vb.) kullandık.  

 

 

İstasyon - Motor Arası İletişim Diyagramı 

 

Kontrol İstasyonu’ndan motora kadarki logların iletildiği tüm yol yukarıda verilmiştir . 

 Kontrol İstasyonun da bulunan joysticklerden alınan loglar anakarta iletilir. Anakart 

bu verileri işledikten sonra belirli ESC’lere iletilir. ESC’ler bu verileri işledikten sonra 

motorlara iletir. Motorlar bu verileri bakır kablolara iletir ve böylece motorlar belirli hızda ve 
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yönde döndürülür. Bu sırada anakart geri bilidirim olarak sensör verilerini CanBus aracılığı 

ile kumandaya iletir. Kumanda da bu verileri işleyerek arayüzün çalıştığı bilgisayara iletir. 

Anakart bu işlemleri loglar geldiği sürece devam ettirir. Aynı zamanda anakarta bağlı 

olmayarak kameralar onlara bağlı yakalama kartlarına sensörün aldığı görüntüleri iletir. 

Yakalama kartları bu verileri işleyerek arayüze canlı olarak iletir. 

 

 

BLHeliSuite Firmware 

BLHeliSuite yazılımı ESC Sürücülerin helikopter, multirotor, iha, drone ve benzeri araçlarda 

kullanımını özelleştirmek için oluşturulmuş bir yazılımdır. BLHeli-s birçok farklı sürücü 

özelleştirmesi olanağı sunar. BLHeli-s’in sağladığı özelleştirmelerden kullanabileceklerimiz:  

• Motor Voltaj ve Akım sabitlemeleri ve ayarlamaları  

• Çok yönlü Operasyonlar  

• Peak ve kaçak akım durumlarındaki güvenlik önlemleri  

• Motor senkronizasyonu ve yönlendirmeler  

•Termal Koruma  

• Shutdown protokolü olarak değerlendirilmiştir. 

Ücretsiz olarak kullanabildiğimiz bu yazılım sayesinde özellikle manevra kabiliyeti ve 

güvenlik önlemlerinde büyük özelleştirmeler yapılmıştır. 

Ana Yazılım 

Ana yazılımımızın taslağını c dili ile yazdık bu taslak bize hem algoritmanın nasıl işleyeceğini 

daha iyi anlamış olduk. Fırçasız motor ve ESC kullandığımız için PWM çıkış vermemizi 

sağlayan Servo kütüphanesini kullandık ayrıca bunu yanında mcp2515 yani CANBUS 

haberleşmesi için mcp2515 kütüphanesini kullandık. Basit olarak kumanda fonksiyonların, 

haberleşmeyi, motor kontrollerini deneme fırsatımız oldu. Bu konuda yazdığımız taslak: 

 

#include <Servo.h> 

#include <mcp2515.h> 

 

#define maxdeger 1940 //max 2000 oluyor ESC’ler 1000-2000 arası çalışır 

#define mindeger 1060 

//Motorları tersine çevirmek için açıklama satırlarını iptal edin 

//#define TERSONSAG 

//#define TERSONSOL 

//#define TERSARKASOL  

//#define TERSARKASAG  

 

struct can_frame canMsg; // gelen mesaj 

struct can_frame canSnd; // giden mesaj 

 

MCP2515 mcp2515(8); 
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int valueJoyStick_X_1 = 0; 

int valueJoyStick_Y_1 = 0; 

int valueJoyStick_X_2 = 0; 

int valueJoyStick_Y_2 = 0; 

 

 

Servo yukselis, onsa, onso, arsa, arso; 

 

int yuk_deger, onsa_deger, onso_deger, arsa_deger, arso_deger; 

 

int canbus_deadline=1000; 

int lasttime,currenttime; 

 

union ArrayToInteger { 

    byte array[2]; 

    int integer; 

} converter; 

 

union ArrayToDouble { 

    byte array[4]; 

    double number; 

} doubler; 

 

 

void setup()  

{ 

    Serial.begin(115200); 

    Serial.println("Basladi."); 

    SPI.begin(); 

 

 

    mcp2515.reset(); 

    mcp2515.setBitrate(CAN_125KBPS,MCP_8MHZ); 

    mcp2515.setNormalMode(); 

 

     

    yukselis.attach(3, 1000, 2000); 

    onsa.attach(5, 1000, 2000); 

    onso.attach(6, 1000, 2000); 

   arsa.attach(9, 1000, 2000); 

   arso.attach(10, 1000, 2000); 

 

 

               

               

} 

 

void loop() 

{ 

currenttime=millis(); 
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    if (mcp2515.readMessage(&canMsg) == MCP2515::ERROR_OK) 

    { 

    Serial.print(canMsg.can_id, HEX); // print ID 

    Serial.print(" ");  

    Serial.print(canMsg.can_dlc, HEX); // print DLC 

    Serial.print(" "); 

 

    for (int i = 0; i<canMsg.can_dlc; i++)  {  // print the data 

      Serial.print(canMsg.data[i],HEX); 

      Serial.print(" "); 

    } 

        if (canMsg.can_id == 0x02) 

        { 

            for (int i = 0; i < canMsg.can_dlc; i += 2) 

            { 

                converter.array[1] = canMsg.data[i]; 

                converter.array[0] = canMsg.data[i + 1]; 

                if (i == 0) 

                    valueJoyStick_X_1 = converter.integer; 

                else if (i == 2) 

                    valueJoyStick_Y_1 = converter.integer; 

                else if (i == 4) 

                    valueJoyStick_X_2 = converter.integer; 

                else if (i == 6) 

                    valueJoyStick_Y_2 = converter.integer; 

            } 

 

            //Joystick değerlerinin anlamlı verilere dönüştürülmesi 

            // Bu kısım itici dizilimine göre değiştirilir. 

            // Joystickleri analiz edip her motor için etkisinin + ve - değerleri ile belirlenmesi 

gereklidir. 

            yukselis.writeMicroseconds(valueJoyStick_X_1); 

            onsa_deger = 1500 + (valueJoyStick_X_2 - 1500) - (valueJoyStick_Y_2 - 1500) - 

(valueJoyStick_Y_1 - 1500); 

            onso_deger = 1500 + (valueJoyStick_X_2 - 1500) + (valueJoyStick_Y_2 - 1500) + 

(valueJoyStick_Y_1 - 1500); 

            arsa_deger = 1500 + (valueJoyStick_X_2 - 1500) + (valueJoyStick_Y_2 - 1500) - 

(valueJoyStick_Y_1 - 1500); 

            arso_deger = 1500 + (valueJoyStick_X_2 - 1500) - (valueJoyStick_Y_2 - 1500) + 

(valueJoyStick_Y_1 - 1500); 

            #ifdef TERSONSOL 

            onso_deger=3000-onso_deger; 

            #endif 

            #ifdef TERSONSAG 

            onsa_deger=3000-onsa_deger; 

            #endif 

            #ifdef TERSARKASOL 

            arso_deger=3000-arso_deger; 

            #endif 

            #ifdef TERSARKASAG 
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            arsa_deger=3000-arsa_deger; 

            #endif 

            Serial.println(onsa_deger); 

            Serial.println(onso_deger); 

            Serial.println(arsa_deger); 

            Serial.println(arso_deger); 

             

            if (onsa_deger >= maxdeger) onsa_deger = maxdeger; 

            else if (onsa_deger <= mindeger) onsa_deger = mindeger; 

            if (arsa_deger >= maxdeger) arsa_deger = maxdeger; 

            else if (arsa_deger <= mindeger) arsa_deger = mindeger; 

            if (onso_deger >= maxdeger) onso_deger = maxdeger; 

            else if (onso_deger <= mindeger) onso_deger = mindeger; 

            if (arso_deger >= maxdeger) arso_deger = maxdeger; 

            else if (arso_deger <= mindeger) arso_deger = mindeger; 

              onsa.writeMicroseconds(onsa_deger); 

              onso.writeMicroseconds(onso_deger); 

              arsa.writeMicroseconds(arsa_deger); 

              arso.writeMicroseconds(arso_deger); 

            delay(5); 

             

            Serial.print(valueJoyStick_X_1); 

            Serial.print("--"); 

            Serial.print(valueJoyStick_Y_1); 

            Serial.print("--"); 

            Serial.print(valueJoyStick_X_2); 

            Serial.print("--"); 

            Serial.print(valueJoyStick_Y_2); 

            Serial.println("--");  

             

        } 

        lasttime=currenttime; 

    } 

    else if(currenttime-lasttime>canbus_deadline) 

    { 

              yukselis.writeMicroseconds(1500); 

              onsa.writeMicroseconds(1500); 

              onso.writeMicroseconds(1500); 

              arsa.writeMicroseconds(1500); 

              arso.writeMicroseconds(1500); 

              lasttime=currenttime; 

    } 

} 
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4.4.Dış Arayüzler 

Aracımız su altında ve görev esnasında iken belirli hız, ivme, voltaj, süre, konum gibi 

verileri almak ve su içinden görüntü almak için kendi tasarladığımız arayüzleri 

kullanıyoruz. Diğer ardusub, qgroundcontrol vb. gibi arayüzler de olsa da biz kendi 

algoritmamız ve kendi kontrol kartımız ile haberleşmesinden dolayı kendimiz yazmayı 

değerlendirdik. Programımız Windows ta çalışacağı için ve kullanım kolaylığı 

olduğundan dolayı c# dilini tercih ettik. Diğer programları kullanmamamızın bir sebebi de 

bizim kendimiz için önemli olduğunu düşündüğümüz  birkaç özelliğin olmaması: 

• Kumanda tarafında konumlandırdığımız switch ile açıp kapatacağımız sürüş 

asistanı. 

• Görevlere göre düzenlenen puzzle görüntüsü gibi bir blok olmaması. 

• Bizim görmek istediğimiz değerlerden daha az görünmesi. 

• Kendi yaptığımız uygulamanın hatalarını daha kolay çözmemiz 

Gibi detaylarda bizim için önemli oldu.  

Aracımıza özel arayüzde her görev için ayrı bir arayüz bölümü ayırdık.Bu bölümleri 

aşağıda detaylı bir biçimde açıkladık: 

 

 

Yukarıda da gördüğünüz gibi arayüzü belirli bölümlere ayırdık bu bölümleri özellikle 

kendimiz seçtik: 

 

0. Kamera görüntüsü 

Bu bölümde araç üzerindeki kameraları görebiliyoruz yer tasarrufu ve daha büyük 

görüntü için  kumanda üzerinde konumlandırdığınız switch üzerinden arka ve ön 

kamera arasında geçiş yapabiliyoruz. 
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1. Aracın Genel Bilgisi 

Bu bölümde aracımız Genel durumunu, Görev durumunu Asistanın açık mı kapalı mı 

olduğu , ve Kronometre bilgisine yer verdik özellikle kronometre bize görev esnasında 

kaç saniye kaldı diye sürekli sormamıza gerek duymayacağız. Bu bölüm bütün 

görevler için aynıdır. 

 

2.Harita ve Robot kol durumu 

Bu bölümde puzzle görevimizin haritasını koyduk unutmamız ve daha hızlı olmamız 

açısından bu bölüm çok önemli ayrıca puzzle parçalarını tutarken işimize yarayacak 

robot kol durumunu da bu bölümde yer verdik. 

 

3.Konum ve Motor durumları 

Bu bölümde aracımızın pitch, yaw ve roll değerlerini konumlandırdık böylece açısal 

değerlerimizi kolayca anlayabileceğiz. Alt tarafında ise motorlarımızın yüzde kaç 

güçte olduklarını koyduk böylece hangi hızda gittiğimizi anlayabileceğiz 

 

4.Voltaj ve sıcaklık değerleri  

 Son bölümde aracımızın voltajını ve araç içi sıcaklığını koyduk böylece herhangi bir 

voltaj düşüşünde ve ya araç içi sıcaklığın anlık yükseldiğinde müdahale edebileceğiz. 

  

İkinci arayüzü ise hokey görevinde kullanacağız. Burada da hokey görevinde bize 

yardımcı olacak bölümleri ekledik. Bu bölümde sadece ikinci bölüm değişkenlik 

gösteriyor. 
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 2.Aracın anlık yönelimi 

 Bu bölümde aracın X , Y ,Z olarak ne tarafa baktığını konumlandırdık böylece hokey 

topunu aldıktan sonra kaleyi görmesekte ne tarafta olduğunu anlayağız. 

   

5. GÜVENLİK 

 

İnsansız Su Altı Aracımızın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bizimde sağlıklı bir 

işçilik ve her riske önlem alınmış güvenlik ortamlarında çalışmamız gerekiyor. Üretim 

aşamasında oluşabilecek problemlerin birkaçının önlemlerini ve müdahale yollarını 

yazdık. 

• Herhangi bir kısa devre durumunda oluşabilecek ark dan malzeme tutuşursa 

yangın söndürme tüpü ile müdahale edilecek. 

• Test aşamalarında güç kaynağında herhangi bir arıza veya kısa devre oluşursa 

yangın tehlikesinin oluşmaması için kısa devre korumalı prizler kullanılacak. 

• Kesici-delici aletler kullanırken kesilmez eldivenler giyilecek. 

• Isı ile çalışan aletleri(havya vb.) kullanırken dikkatli olunacak ve sıcak ucunun bir 

malzemeye deyip yanmaması için boşta iken bir standa koyulacak. 

• Tüm kabloların izolasyonlarını tekrar tekrar kontrol edilmeli herhangi bir çarpılma 

durumundan kaçınılmalı. 

• Çalışma ortamında koku yapabilecek maddeler basarken veya uğraşırken 

pencereler açılacak. 

• Herhangi bir yaralanma durumuna karşın en yakın yerde ilk yardım kiti 

bulundurulacak. 

• 3B yazıcı çalışırken baskıda bir problem oluştuğunda, ellemeye müsait alanlarında 

ısıyla çalışan parçalar olduğundan dolayı yazıcıyı durdurup parçalar soğuduktan 

sonra müdahale edilmelidir. 

• 3B yazıcıların en yüksek kalitede basılması için x, y, z, ekstruder, step motor 

sürücü voltaj değerleri, tekerlek ayarları, nozzle profil düzlüğü ve diğer tüm 

kalibrasyonlar yapılacak. 

• 3B yazıcı çalıştırmadan önce baskının kütlesine göre filamenttin yetip yetmeyeceği 

kontrol edilmelidir. 

• Çalışma ortamında yenebilir bir şey bulundurulmamalıdır. 

• Kimyasal maddeleri kullanırken eğer madde içeriği veya kullanımıyla ilgili bir 

bilgiye sahip değilsek o madde kullanılmamalıdır veya öncesinde araştırılmalıdır. 

• Aletlerle takım arkadaşlarına şaka yapılmamalıdır. 

• Fiziksel hasarlı elektronik eşyalar kullanılmamalıdır. 

• Elektrik testleri gerçekleşirken yanık kokusu gelirse derhal güç kaynağının tüm 

elektrikleri kesilmelidir. 

• En önemli olan ise tehlike veya risk anında sakin kalınmalı ve müdahale 

edilmelidir. 

 

İnsansız Su Altı Aracının havuza koymadan kontrol edilecek görev listesi; 

• Elektronik komponentler suya temas ediyor mu? 

• Kablolarda açıklık veya izolasyonu tam yapılmamış bir yeri var mı? 

• Kablolarda temassızlık var mı? 

• Kontrolcü kartında bir arıza var mı? 

• Tüm elektronik kartlar sızdırmaz kutunun içinde mi? 
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• Sızdırmaz kutu sıkıca kapalı mı? 

• Aracın gövdesinde fiziksel bir hasar var mı? 

• Aracın içine su girebilecek bir açıklık var mı? 

• Elektrik kaçağı var mı? 

• Tüm konnektörler sıkıca takılı mı? 

• Araç ile Su Üstü Kontrol Merkezi arasında bağlantı çalışıyor mu? 

• İticilerin pervanelerinde veya dış kısmında kırık var mı? 

• Tam takılamamış, sallanan bir parça var mı? 

• Aracın yoğunluğu ile suyun yoğunluğu eşit mi? 

• Aracı suya koyunca suda askıda kalıyor mu? 

• Aracı suya koyarken hava baloncuğu çıkıyor mu? 

• Güç sağlıklı bir şekilde araca ulaşıyor mu? 

• Kameralar sağlıklı bir şekilde görüntü alıyor mu? 

• Aracın tüm fonksiyonel özellikleri çalışıyor mu? 

 

6. TEST 

 

Elektronik kart kısmının çiziminde veya hesaplama hatası olmadığına emin olmak 

için, malzemelerin nasıl çalıştığını kavramak, çekecek akım değerlerini ölçmek için 

aracın birkaç malzemesini test amaçlı satın aldık. 

 

 

Motor Testi: Kullanacağımız motorun veri 

sayfasının(datasheet) deki birkaç bilginin 

doğruluğunu hesaplamak için motoru satın 

aldık. Datasheet de motorun max 10A 

sürekli ise 5A çektiği yazıyordu. Tabi ki bu 

değerler kullanılacak projeye göre, motorun 

zorlanmasına göre değişecek. Bu nedenle 

motorların itici gövdelerini 3B yazıcı ile 

basıp teste tabi tuttuk. Sonuç ise bir motor tam güçteyken en fazla 1.7A akım çekmesi 

oldu. Buna göre aracın toplam çekeceği akımı, güç kaynağını, kablo çaplarını 

hesapladık. Aynı zamanda bir motorun suda kaç Newton güç uyguladığını da 

Newtonmetre sayesinde ölçtük. Motorların tanesi 4N kuvvet uyguluyordu. Bu da 4 

adet motorun hepsinin çalışması halinde 16N kuvvet ile aracın hareket edileceği 

manasına geliyor. 

 

ESC Testi: Aracın ileri-geri sağ-sol hareketlerini yapabilmesi için motorlar çift yönde 

hareket edebilmesi gerekiyor. Bunun için ESC’nin çift yönlü motor sürebilme 

özelliğinin mevcut olması gerekiyor. Piyasa da satılan her ESC bu özelliğe sahip değil. 

Bu nedenle programlanabilir bir ESC kullandık. Nasıl kod atıldığını, BLHeliSuite 

programının nasıl çalıştığını, istediğimiz nitelikte bir ESC olduğunu öğrenmek için 

test amaçlı bu ESC’yi sipariş ettik. Tüm testlerimiz olumlu sonuçlandı. 

 

Kamera Testi: Kamera olarak normal bir güvenlik kamerası kullanmayı 

düşünüyorduk. Ancak sonradan bu kameraların direk analog çıkış vermediğini 

öğrendik. Analog çıkış verebilmesi için ekstra bir cihaza ihtiyacımız olacaktı. Biz de 

güvenlik kamerasından vazgeçip normal bir analog kamerasını test amaçlı sipariş 
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verdik. Seçtiğimiz kameranın gecikmesi yok, görüntü kalitesi yüksek, görüntü işleme 

yapabilme kabiliyet testlerinden geçirdik ve bu testlerden de hepsi olumlu sonuçlandı. 

 

   
 

Yoğunluk Testi: Aracın su da askıda kalabilmesi için aracın ve suyun yoğunları eşit 

olması gerekiyor. ROV’un tam ölçeğinde olmasa da 1/3 ölçeğinde test baskısı 

çıkardık. Test Baskısı 123gr ağırlığa, 200cm3 hacmine, 0.615gr/cm3 yoğunluğuna 

sahip oldu. Bu değerlerde baskıya 50gr’lik bir kütle daha eklediğimizde araç su da 

askıda kaldığını fark ettik. 

 

7. TECRÜBE 

 

Takım olarak en büyük amacımız tecrübe kazanmak. Sadece teknik anlamda da değil. 

Teknofest’in işleyişini, yarışmalarda olacak şeyleri, riskleri, takım dayanışmasını, 

iletişimimizi, tasarlama da, araştırma gücünde, modüllerde, yazılımda ,kart çizmede, 

formüllerde ,matematikte ,fen de, her konuda tecrübe kazandık ve kazanmaya devam 

ediyoruz. 

 

• Tüm güvenlik önlemlerinin tamı tamına yapıldığına emin olunmalıdır. 

• Aracın çekeceği akım iyi hesaplanmalıdır yoksa güç kaynağı fazla ısınabilir. 

• Aracın harcayacağı akıma göre bir kablo kalınlığı hesaplanmalıdır. 

• Aracın tüm aksamlarının çalıştığına emin olunmalıdır. 

• Aracın içine kesinlikle sıvı almamalıdır. 

• Motorlar su geçirmez olmasına rağmen içleri açılıp 

bobinlerini epoksi ile kaplanmalıdır. Contaları yağlanmalıdır. 

• Servo motorun su geçirmez olmasına rağmen contaları 

yağlanmalı ve dış kısmına su geçirmez pleksi kasa tasarlanmalıdır. 

• Kablolarda herhangi bir kopukluk kısa devre durumu 

kontrol edilmelidir. 

• Tüm yoğunluk, akım, kablo kalınlığı hesaplamalarının 

doğru olduğundan emin olunmalıdır. 

 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE, VE RİSK PLANLAMASI 

 

ZAMAN: 

Tüm yarışmalarda olan bir problemi yani zaman darlığı yaşamamak 

için yapılacaklar takvimi oluşturduk. Buna göre herkes sorumlu 

olduğu görevi zamanında yerine getiriyor. Böylece kargaşalardan, 

zaman darlıklarından ve diğer problemleri aşmış oluyoruz. Ancak 

zamanı yiyen en büyük unsurlardan biri iletişimsizlik. Pandemiden 

dolayı haliyle tüm takım arkadaşlarımız evden yarışma işlerini 

yürütüyor. Bundan dolayı iletişim bizim için çok önemli. Bunu 
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çözmek için çoğu zaman aktif olduğumuz Discord uygulamasında aynı zamanda blog 

sitemizin de sunucusu olan MakerStreets de tüm iletişim işlerimizi, görev dağılımlarını, 

toplantıları ve diğer her şeyi burada tartışıyoruz. 

 

 

 

 
 

 

BÜTÇE: 

MALZEME Adet FİYAT 

Creatori Kontrolcü Kartı 2 600 

PLA Filament 1kg 3 366 

TPU Filament 500gr 1 109 

BRF2838 350kv Fırçasız Motor 7 1420 

LitleeBee ESC 7 810 

MP2307 Gerilim Düşürücü Modül 7 54 

EMAX es3005 Su Geçirmez Servo Motor 1 175 

Analog Kamera 2 60 

RCA to USB Dönüştürücü 1 68 

Konnektör 2 58 

Güç Kablosu 30m 1 200 

Veri Kablosu 30m 1 42 

Güç Kaynağı 1 146 

Güç Dağıtım Kartı 1 86 

Power LED 2 34 

MPU6050 6 Eksen İvme ve Gyro Sensörü 2 20 

Su Sensörü 1 9 
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Akım Sensörü 1 20 

Epoksi 1kg 1 98 

Acil Durdurma Butonu 1 42 

Vida Benzeri Diğer Küçük Parçalar  100 

TOPLAM  4517 

 

RİSK: 

 

SORUN: Üretim esnasında yangın çıkması. 

ÇÖZÜM: Çalışma ortamında yangın söndürücü bulundurmak. 

 

SORUN: Kablolarda elektik kaçağı veya kısa devre oluşumu. 

ÇÖZÜM: Böyle bir durum oluştuğu an aracın elektrik enerjisi kesilmelidir. Enerji 

kesildiğinden emin olunduktan sonra kablonun sorunlu olduğu bölgeye yalıtım 

yapılmalıdır. 

 

SORUN: ROV’un su almaya başlaması. 

ÇÖZÜM: Her şeyden önce bunun yaşanmaması için tüm güvenlik kontrollerin tamamının 

kontrol edilmesi gereklidir. Eğer su alırsa hemen acil durdurma düğmesi sayesinde 

ROV’daki tüm enerji kesilmelidir. Daha sonradan araç havuz dışına çıkarılıp elektronik 

parçalar su ile arındırılmalıdır. Elektronik bileşenlerin sağlamlığı teker teker kontrol 

edilmelidir. Tamir edebileceklerimizi tamir ederiz. Tamir olmayanları ise yenisi ile 

değiştirmeliyiz. 

 

SORUN: Motor hatalı bağlantıdan dolayı yanması. 

ÇÖZÜM: Yedek motor ile değiştirilmesi gerekmektedir. Eğer yedek motor kalmamışsa 

tamir edilmeye çalışılmalıdır. Motorun yanması genellikle içindeki ince bobin telin bir 

kısmındaki kopukluktur. Bu kolaylıkla tamir edilebilecek bir şey. Eğer Bobin tamir 

edilemiyorsa tekrardan bobin sarımı yapılmalıdır. 

 

SORUN: ESC’lerden birinin yanması. 

ÇÖZÜM: Ellimizde her eşyanın en az bir yedeği bulundurulması gerekiyor. Bu gibi 

durumlarda hemen yenisi ile değiştirebiliriz. Eğer ellimizde hiçbir şekilde ESC 

kalmadıysa açık kaynaklı bir ESC’nin devresine eklemeler yaparak kendi ESC’mizi 

üreteceğiz. 

 

SORUN: Su Üstü Kontrol Merkezi ile aracın veri bağlantısı kopması. 

ÇÖZÜM: Yazılımımız eğer veri iletişimi kesilirse aracın Z eksenindeki hareketi ile 

görevli iticiler çalışır ve ROV’u havuzun yüzeyine çıkartır. Araç yüzeyden alınıp sorun 

tespit edilmeye çalışılır. 

 

SORUN: MPU6050 6 eksenli sensörde parazit oluşursa. 

ÇÖZÜM: MPU6050 yapısı gereği ortamdaki elektromanyetik sinyalleri ölçer ve buna 

göre mesafeyi ölçer. Eğer çok yakında elektromanyetik dalga yayan bir şey varsa(motor 

vb.) parazit yapıp mesafeyi doğru ölçemememiz normaldir. Bundan ötürü bu sensörü 

mümkün olduğunca motorlardan uzağa koyduk. Eğer yine bir parazit durumu oluşursa 

etrafı metal kutu ile kaplanıp topraklama yapılacaktır. 
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SORUN: İticilerin plastik kısmının kırılması. 

ÇÖZÜM: Bunu engellemek için baskı dolgu oranını mümkün olduğunca yüksek 

tutuyoruz. Buna rağmen herhangi bir hasar gördüyse iticilerin plastik aksamı çıkarılıp 

takılabildiği için hemen yenisiyle değiştirilir. 

 

 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

 

Aracımızın %80’i tamamen özgündür. Kalan %20’si çeşitli sensörler ve motorlar 

oluşturuyor. Diğer her şey kendi üretimimiz ve tasarımımızdır. 

 

GÖVDE: 

 
 

Aracımızın gövdesini kaplumbağaya esinlenerek kendimiz tasarladık. Üretim yöntemi 

olarak da katmanlı üretim teknolojisini kullandık. Yani gövdenin tamamını kendimiz 

tasarladık ve kendimiz üreteceğiz. 

 

 

 

ROBOT KOL: 

 
Servo motorun robot kola takılabilecek çark ve vida deliği yerleri açıldı. Servo motorun 

dönen ucu robot koldaki büyük çarklara temas ediyor. 

Aktarma dişlisini servo motorun dönen kısmında daha büyük tasarladığımız için tutuş 

torku artırılmıştır. Bunu da kendimiz tasarladık ve 3B yazıcı sayesinde kendimiz 

üreteceğiz. 
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ELEKTRONİK KART: 

 
 

Mümkün olduğunca piyasadaki hazır kartlardan kaçındık. Gerekli entegreleri, sensörleri, 

mikro işlemciyi, regülatör devrelerini, CANBUS’ı Creatori ROV Kontrol Kartına dahil 

ettik. Bu bize özgünlüğün artmasına ve hazır kartlarda oluşabilecek kablo temassızlığı, 

karmaşalarını engellemiş bulunmaktayız. 

 

CONTA: 

ROV’umuzun elektronik aksam kısmına sıvı temas etmemesi gerekiyor. Bunun için bazı 

yerlerde epoksi kullanacağız bazı yerlerde ise 3B yazıcılarda kullanılan TPU esnek 

filament sayesinde kendi contalarımızı basacağız. 

 

SU ÜSTÜ KONTROL MERKEZİ: 

ROV’umuzun özgünlüğüyle beraber aracı kontrol edeceğimiz Su Üstü Kontrol Merkezini 

de tamamen özgün tuttuk. Aracı kontrol etmek için kullanılan joystick mekanizmasını 

kendimiz tasarladık. Eğer bulabilirsek bavul tarzı bir muhafaza kutusuna monte edeceğiz. 

Eğer bulamazsak tahta ve yine 3B yazıcıdan yararlanarak üretimi gerçekleştireceğiz. 

 

 

 

 

10. YERLİLİK 

 
Genel olarak Su Altı Aracımız bize özgün olduğu için yerlilik seviyesi çok yükseklerde 

oluyor. Bu projemizde kullanılan, hazır ve yerli olmayan şey sadece çeşitli elektronik 

komponentler ve motorlardır. Bu komponentlerden kastımız sadece yurt dışında üretilen 

sensör, entegre gibi malzemelerdir. Diğer komponentleri, kabloları, kondansatörleri, 

dirençleri mümkün olduğu kadar Türkiye de üretim yapan firmalardan karşılayacağız. 

Motorlarları üreten firma şu anlık Türkiye de bulamadığımız için yurt dışından getirtmeyi 

planlıyoruz ancak eğer bütçemiz, içinde olduğumuz durum el verirse motorları da 

kendimiz üretmeyi planlıyoruz. 

 

Creatori ROV Su Altı Kontrol Kartı 

 

Yerlilik Oranı:%80 

Yurt Dışı fiyatı: 100$ 

 

Creatori Su altı kontrol kartı ROV’lerin ve bu tür görev araçlarının çoğu ihtiyacını 

karşılayan bir üründür. Kendi üzerinde her türlü sensörü olup ayrıca sensör bağlamak ve 

özelleştirmek için pinleri bulunur. 
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Creatori gövde 

 

Yerlilik Oranı:%100 

Yurt Dışı fiyatı:50$ 

 

Creatori Gövde 5 metre derinliğe kadar zorlanmadan inebilir. Büyük oranda hareket 

kabiliyeti olan Creatori gövde  kendi üzerinde kamera ve ışık yerleri bulunur. Elektronik 

komponentleri rahatça saklayabileceğiniz geniş bir alanı da bulunur.  

Ve bunlar dışında birçok ürünümüz yerli markalardan temin edilmeye özen 

gösterilecektir. 
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11. KAYNAKÇA 
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https://bluerobotics.com/ - yazılım 

 

https://www.ardusub.com/ -yazılım 

 

http://qgroundcontrol.com/ - yazılım 

 

https://opencv.org/ - yazılım 

 

http://www.rcdronegood.com/brushless-motor-kv-to-rpm/ -Elektronik Tasarım 

 

 https://www.daktronics.com/support/kb/Pages/DD2714119.aspx -Elektronik 

Tasarım 

 

https://www.rapidtables.com/calc/electric/index.html -Elektronik Tasarım 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Remotely_operated_underwater_vehicle -ROV Bilgi 

 

https://www.direnc.net/su-gecirmez-konnektor -Elektronik Tasarım 

 

https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega2560-schematic.pdf -

Elektronik Tasarım 

 

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura -Mekanik Tasarım 

 

https://www.autodesk.com.tr/ -Mekanik, Elektronik Tasarım 
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