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1. RAPOR ÖZETİ

İTÜ ROV Takımı, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) geliştiren ve çalışmalarına 

beş yıldır devam eden tecrübeli bir takımdır. Takımımız çalışmalarına özveri ile devam 

etmekte olup, su altı alanında TEKNOFEST ve MATE ROV gibi ulusal ve uluslararası 

yarışmalara katılmaktadır. Takım tarafından geliştirilen ROV, kamu güvenliğinin 

sağlanması, su altı habitatının korunması ve tarihi eserlerin korunması gibi alanlarda 

çalışmalar yürütebilmektedir. 

İTÜ ROV Takımı, çeşitli alt ekiplerden oluşan (mekanik, elektronik, yazılım ve 

organizasyon) ve farklı disiplinlere odaklanan bir yapıdadır. Alt ekipler farklı disiplinlerin 

verdiği kabiliyet ve yükümlülükler ile verilecek olan görevleri en kısa sürede ve en iyi 

şekilde yerine getirebilecek olan ROV tipi aracı tasarlamak ve üretmek üzerine çalışmalar 

yapmıştır. Aynı zamanda, takım aracın üretim aşamasında ve operasyon sırasında iş 

güvenliği ve saha güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermiştir. 

Araç, elektroniklerin sızdırmazlığını sağlayan akrilik bir tüp, iskeleti oluşturan pleksi 

plakalar, takım tarafından yazılan haberleşme protokolleri ve takım tarafından tasarlanan 

elektronik devre kartlarını barındırmaktadır. Bunun yanı sıra, İTÜ ROV Takımı açık 

kaynaklı çalışan bir takımdır. Büyük açık kaynaklı topluluğundan öğrenmeye devam 

ettikçe, bu topluluğa katkıda bulunmanın ve geri vermenin sırası bizde olduğuna karar 

verdik. Tüm yazılım ve donanım tasarımlarımıza projemizin GitHub sayfasında, 

https://github.com/iturov adresinden ulaşılabilir. 

İTÜ ROV Takımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri 

Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği bölümleri öğrencileri tarafından 

oluşturulmuştur. Farklı bölümlerden oluşan bir takım olarak, farklı disiplinlerin birliğinden 

yararlanabilmemiz için takım içi iletişimi yüksek tutmak amaçlanmaktadır. Ekip ve proje 

yönetimini sağlamak için haftalık takım toplantıları ve alt ekip toplantıları yaparken, proje 

yönetimine yardımcı olmak için planlarımızı online Trello uygulaması ve mesajlaşma 

uygulamaları ile gerçekleştirilmektedir. 

İTÜ ROV Takımı olarak düşünülen bir diğer konu ise pandemi sürecinde tüm dünyanın 

etkilendiğinin farkında olarak ve yeni normale alışırken yapılacak şeylerden biri de aracın 

nerede, nasıl test edileceği konusu oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde 

çalışmaları devam ettirirken bu konuda rahatlıkla İTÜ Gölet’i kullanabilecektir. 

İTÜ ROV Takımı olarak 2017, 2018’de MATE ROV Competition’da Türkiye 1. Olarak 

ülkemizi Amerika’da temsil ettik. 2017’de 23. 2018’de 11. olduk. 2019 MATE ROV’da ise 

2.lik elde ettik. 2020 TEKNOFEST yarışmasında finallere kalarak 5.lik derecemiz mevcut.

2021 MATE ROV yarışmasında tekrar ülke 1.si olarak ülkemizi Amerika finallerinde 

temsil etme hakkı kazandık. 
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1.Takım Üyeleri 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Teknik anlamda planlanan çoğu gelişme planlandığı gibi devam etmektedir. Bunlara istisna 

olan bazı durumlar: 

Test süreci: Karantina süreci nedeniyle kampüse girişler kısıtlanmıştı, şu an açılmış olsa 

da havuzlar halen kapalı. Bu nedenle aracı deneyebileceğimiz potansiyel yer arayışımız 

halen devam ediyor. En yüksek ihtimalli seçenek kampüs içerisinde bulunan gölet alanı.  

Malzeme tedarik: Aracımızı üretmemiz için gerekli olan malzemelerin bir kısmını sipariş 

versek de elden almamız gereken küçük ve orta çaplı kısımları hala alamadık. Bunları en 

ksıa zamanda tedarik etmeye çalışacağız.  

Yerli Hidrofon Çalışması: Yerli hidrofon konusunda kendi ürünümüzü üretmek 

konusunda kararlı çalışmalara başladık. Ancak su altı akuistiği alanında çalışma yapan 

hocalarımızın geri dönüşlerine göre üretmeyi planladığımız ürünlerin yetersizliğini 

farkettik. Bundan dolayı alternatif hazır ürünlere devam etmeye karar verdik.  

İticiler: Özgünlük ve katma değer açısından kendimiz üretmeyi düşündüğümüz iticiler 

konusunda önemli ölçüde ilerleme katettik. Geçen yıldan günümüze kadar iticilerin nozulını 

bilgisayar ortamında testlerini tamamladık. Pervanenin bıçak sayısı ve naka profil yapılarını 

amprik formüller ve bilgisayar ortamında aracın istediğimiz mekanik koşullarına göre 

belirledik. Bu işlemler neticesinde oluşturduğumuz pervanenin bilgisayar ortamındaki 

analizlerini tamamladık. Üretim sürecinin artından iticilerin gerçek ortamdaki testlerini 

tamamlayıp son ürünle Teknofest’e katılacağız. 

Jetson Carrier Board: Jetson-nano bilgisayarını otonom görevlerin tamamı için elzem 

olarak kullanma kararı almıştık. Ön tasarım raporunda Jetson-Nano’yu devre kartlarımıza 

uyumlu halde olması için ve kablo karmaşasını azaltmak adına devre kartımıza gömecektik. 

Ancak maliyetli olmasından dolayı bu kararımızdan vazgeçtik. 
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ESC: Motor sürücülerde 6 katlı bir devre tasarımımız olmuştu. Ancak üretim koşullarının 

zor ve maliyetli olması adına farklı bir metotla daha uygun ve üretimi kolay üretmeye karar 

verdik.  

Elektronik Komponent Krizi: Bu rapor hazırlandığı esnada, bir küresel elektronik 

komponent krizi bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Dünyanın en sulak ülkelerinden biri 

olan Tayvan, dünyanın en büyük yarı iletken fabrikası TSMC ye ev sahipliği yapmaktadır. 

2020 ve 2021 yıllarında büyük bir kuraklık sebebi ile Tayvan’a yağan yağmur çok kritik 

seviyelere inmiş ve su krizi başlamıştır. Yarı iletken üretim fabrikaları, üretim aşamasında 

suyu oldukça fazla kullanır. Su olmaması demek üretimin durması demektir. TSMC bu 

kuraklık döneminde ne çok büyük hızlarla artan talebi karşılamış ne de hedeflenen üretim 

seviyelerini tutturabilmiştir. Otomotiv fabrikalarının elektronik komponent talepleri 

karşılanamadığı için, fabrikalar dönem dönem kapatılmış ve üretime ara verilmiştir. Bu 

küçük büyük birçok sektörü ve işletmeyi etkisi altına almış, bizler gibi sadece prototip 

üretim sayılarında üretim yapan kişiler dahi etkilenmiştir. Tasarım sürecimizde 2021 yılının 

ilk aylarında böyle bir problem olduğunu görüp kullanabileceğimiz bazı komponentlerin 

siparişini vermiştik. O dönemde bile bu krizin etkilerini görmüş ve aradığımız 

komponentlerin stokları olmadığını gözlemlemiştik. Şu an, yani 2021 Mayıs ayında, tasarım 

sürecimiz hala devam etmekte ve çoğu komponentin siparişini vermemiş durumdayız. 

Güncel olarak bazı komponentlerin stoklarını kontrol ettiğimizde ise, bundan birkaç ay önce 

stoğu bulunan komponentlerin, ileri tarihli siparişlerinin bile kabul edilmediğini görüyoruz. 

ITU ROV Takımı Elektronik Ekibi olarak bu sorunun üstesinden gelmek adına sürekli 

çözüm yolları aramaktayız ve bu küresel krizden olabildiği kadar az etkilenmeyi 

hedeflemekteyiz. Ancak krizin ciddiyeti düşünüldüğünde, bazı devrelerimizde değişiklik 

yapmamız oldukça olası.  

4. ARAÇ TASARIMI

4.1.Sistem Tasarımı 

Şekil 1: Elektronik şema 
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

4.2.1.1.Atalet Momenti 

Bir cismi belirli bir ivme ile hareket ettirmek için gerekli kuvveti 

belirleyen büyüklüğün kütle olması gibi, bir cismi belirli bir açısal ivme 

ile hareket ettirmek için gerekli momenti belirleyen büyüklük ise atalet 

momentidir. Burada momentin kaynağı, açısal hareketler esnasında 

birbirlerinin tersi yönde çalışarak aracı açısal hareket ettirmeye çalışan 

motorlarımızdır.  En az moment ile maksimum açısal ivmeyi hareket 

ettirmek için atalet momentlerini minimum tutmaya çalışmak 

gerekmektedir. Bu amaçla, kütleyi minimum tutmaya çalışmak ve var 

olan kütleyi de olabildiğince merkeze yakın tutmaya çalışmak 

gerekmektedir. 

Tablo 1: Kütle merkezinden geçen eksene göre atalet momentleri 

Kütle merkezinden geçen eksene göre atalet momentleri 

Ixx 6.731*10^7 Iyx 3.439*10^5 Izx -2.858*10^5 

Ixy 3.439*10^5 Iyy 9.105*10^7 Izy -1.606*10^6 

Ixz -2.858*10^5 Iyz -1.606*10^6 Izz 1.369*10^8 
 

4.2.1.2.Şasi 

Bu aracın şasisi elektronikleri içinde tutan kutuyu temel alan, bu kutu 

çevresine takılan çeşitli braketler ile motorlar, kamera kutusu ve ışık gibi 

ekipmanlar tutan bir tasarıma sahiptir. Bu sayede elektronikleri içinde 

tutan sızdırmaz hazne hem şasi görevi hem de hazne görevi yaparak, iki 

ayrı parça kullanılmasının önüne geçmiş ve ağırlığı azaltmış olmaktadır.  

Ayrıca bu geometrinin sahip olduğu küp şekli elektronik kartları 

minimum ölü hacim ile koruma altına almayı, dolayısı ile mümkün olan 

en küçük hacimli aracı tasarlamayı mümkün kılar. Aracın hacmi ne kadar 

küçük olursa, yüzerliğinin bir olması amaçlanması dolayısıyla ağırlığı da 

minimum olur. Bu geometrinin hacimsel avantajı çok olsa da şeklin 

keskin köşeleri sebebi ile hidrodinamik dezavantajı olması tasarımda 

bizi zorlayan noktalardan biri olmuştur. Bu dezavantajın önüne geçmek 

için ise kutu üzerine bir kabuk tasarımı yapılmıştır. Kabuk tasarımı 

yapılırken, aracın su içinde ilerlemesi esnasında dış yüzeyi üzerindeki 

akışı olabildiğinde az türbülansa ve akış ayrılmasına sebep olacak 

şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Bunun sebebi, kabuğun üzerinden 

araca etkiyen sürükleme kuvvetinin iki adet kaynağı bulunmasıdır. 

Bunlardan birincisi yüzey sürtünmesi olup, bu sürtünmeyi engellemenin 

yolu, kabuğu imal ederken olabildiğince pürüzsüz bir yüzey 

kullanmaktır. Bu sayede yüzey üzerinde oluşan sınır tabaka sürtünme 

kuvveti azalır. İkinci sürükleme kuvveti kaynağı ise basınç kuvvetleri 

kaynaklıdır. Aracın ön kısmı su ile çarpıştığında bu bölgede yüksek 

basınç oluşur. Bu basınç bölgesi aracı geriye doğru itmektedir. Aynı 

zamanda kabuğun arka kısımlarındaki yüzeylerdeki basınç kuvvetleri ise 

aracı öne doğru itmektedir. Toplam basınç kuvveti bu ikisinin farkı olup 

her zaman ilerleme yönüne ters yöndedir. Eğer araç su içinde hareket 

ederken kabuğun üzerindeki akış keskin köşeler ve uygun olmayan 

geometriler sebebi ile yüzeyden ayrılırsa bu bölgelerde basınç düşer ve 
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aracın ön kısmındaki yüksek basınç bölgesinin oluşturduğu kuvvet daha 

baskın hale gelir. Bu da sürükleme kuvvetini artırır. Dolayısıyla araç 

üzerindeki sürükleme kuvvetini en az yapmak için gerekli olan, pürüzsüz 

yüzeyli ve olabildiğince az akış ayrılmasına sebep olan geometriye sahip 

bir kabuk yapmaktır. Biz de bu mantık çerçevesinde yan kesitten 

bakıldığında su damlası benzeri bir geometriye sahip olan bir kabuk 

tasarladık. Kabuk geometrisi için optimazyon çalışmalarımız yaptığımız 

analizlerin sonuçları doğrultusunda devam etmektedir. Aracın 1m/s hız 

ile ilerlediği varsayılarak yapılan analiz sonucunda ön yüzeyde 

maksimum 5 Pa basınç oluşmaktadır. Yaptığımız analizden elde 

ettiğimiz akış çizgilerini incelediğimizde kabuğun arka kısmında akış 

ayrılması meydana geldiğini gördük. Kabuk tasarımı ile ilgili 

optimizasyon çalışmalarımız akış ayrılmasının sebep olduğu türbülansa 

bağlı basınç düşüşünü engelleme yönünde devam edecektir. Bu kabuğu 

postalara ayırarak üç boyutlu yazıcılarla ürettik ve pürüzsüz yüzey için 

boyadık. 

Elektronik kutusunun parçaları alüminyum malzemeden lazer kesim 

ile kesilmiş, bir araya getirilip kaynak ile birleştirilmiştir. Bu kutunun üst 

ve alt kapağı da lazer kesim ile kesilip üzerine CNC router ile o-ring 

kanalı açılmıştır. 

 

Şekil 2: Aracın şasisi 
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Şekil 3: Kabuk tasarımı 

 

Şekil 4: CFD Analiz 

 

Şekil 5: CFD Analiz 
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4.2.1.3.İticiler 

Propeller tasarımı ile ilgili çalışmalarımıza ön tasarım raporu 

aşamasından itibaren başlamış olup, çalışmalarımız hala devam 

etmektedir. Planlarımız arasında iki tip İtici bulunmaktadır. Bunlardan 

biri merkezden döndürülen “hub-driven” tip iticiler, diğeri ise çevreden 

döndürülen “rim-driven” tip iticilerdir. Merkezden döndürülenler için 

blade element, blade momentum ve blade sirkülasyon teorileri ile itici 

tasarımı yapmanın mümkün olduğu anlaşılmış ve bununla ilgili kaynak 

araştırmaları yapılmıştır. OpenProp, JavaProp gibi çeşitli açık kaynaklı 

ücretsiz yazılımlar kullanılarak geometriler elde edilmiştir. 

Bu yapılan araştırmalar sonucu merkezden çevrilen iticilerin verim, 

itki vs. gibi hesaplamalarının analitik teoriler ile yapılabileceği 

anlaşılmış fakat çevreden döndürülen iticiler için sayısal yöntemlerin 

kullanılmasının daha mantıklı olacağı anlaşılmıştır. Bu amaçla Ansys 

Fluent kullanılarak, hareketli çözüm ağları ile itki hesaplamaları yapmak 

amacı ile çalışmalara başlanmıştır. Aşağıdaki görsellerde de görüleceği 

üzere dıştan döndürülen tip bir itici için ağ yapısı oluşturulmuştur. Analiz 

ve optimizasyon çalışmaları halen devam etmektedir. 

 

Şekil 6: Openprop ile elde edilen geometri 

 

Şekil 7: Ansys Fluent’te kullanılmak üzere oluşturulmuş çözüm ağı 

4.2.1.4.Ayak 

Ayak tasarımı yapılırken olabilecek en hafif ayak tasarımını 

yapabilmek amacıyla çeşitli yapısal analizler yapılmıştır. Bu 

analizlerden elde edilen sonuçlar ışığında yüksek gerilme bulunan 

bölgelerde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Analizlerde yükler 
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belirlenirken aracın seyir hızında ilerlerken bir engele çarpması 

durumunda ayağın maruz kalacağı yükün hesaplanması amaçlanmıştır. 

Bu minvalde yapılan analizlerde elde edilen deplasman bilgisi 

kullanılarak, bu deplasman uzunluğunda aracın kinetik enerjisini 

sönümleyen tepki kuvveti iterasyonlar ile hesaplanmış, bulunan kuvvet 

ile ayaklarda oluşan gerilmeler hesaplanmıştır. Bu şekilde denemelerle 

elde edilen tasarımların güvenlik katsayıları ve görselleri aşağıda 

verilmiştir. 

 

 

Tablo 2: Güvenlik katsayıları 

 Minimum Güvenlik 

Katsayısı 

Maruz Kalınan 

Maksimum Gerilme 

Tasarım 1 1.037 19.79 MPa 

Tasarım 2 4.415 19.28 MPa 

Tasarım 3 3.738 18.73 MPa 

 

Yaptığımız ilk tasarımı statik stres analizine soktuğumuzda tasarımın 

güvenlik katsayısının çok düşük olduğunu ve ani bir darbe anında 

kırılabileceğini fark ettik. 

Bunun üzerine ayak tasarımımızın iç kısım kalınlıklarını arttırdık ve 

gerekli noktalara pah verdik. Böylece daha sağlam bir yapı elde ettik. 

Sağlamlaştırdığımız tasarımı aracımıza monte etmeye uygun hale 

getirdik. Ayakların son halini de stres analizine soktuk ve güvenlik 

faktörünün güvenli aralıkta olduğunu teyit ettik. 

 

Şekil 8: İlk tasarım görselleri 

 

             Şekil 9: Final tasarım                         Şekil 10: İkinci tasarım denemesi 
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4.2.1.5.Kamera Kutusu 

Pek çok farklı tasarım çalışmaları ve üretim denemelerinin ardından 

kameralarımızı en verimli şekilde dış ortamdan izole etme yönteminin 

kendi döküm kamera kutularımızı kullanmak olduğunda karar kıldık. Bu 

çalışmayı plastik döküm yöntemi ile gerçekleştirdik. Döküm elde 

edebilmek adına ilk başta kamera kutusunun kalıp modelini 3b yazıcı ile 

üretilmiştir. Kalıbı RTV2 silikon kullanarak çıkarttığımız kalıptan 

döküm kalıbını elde edildi. Daha sonra poliüretan döküm ile kutuya son 

şekli verildi. Ekstradan sızdırmazlık önlemi almak adına epoksi ile ince 

bir kat kamera azı ve birleşme noktalarına sürüldü. Kutun ön kısmı 

pleksiglastan üretildi. 

 

Şekil 11: Araç üzerinde bulunan kamera kutuları 

 

4.2.1.6.Devirici Kol 

Kavrayıcı (gripper) sistemine ihtiyaç duyulmadığı için şartnamedeki 

görevleri yerine getirebilmek adına araca bir itici parça takılıdır. Parçayı 

hafif kılmak ve mukavemetli olmasını sağlamak adına 2 adet 10mm 

çapında alüminyum borudan imal etmeyi hedeflemekteyiz. Bağlantı 

parçalarını ise üç boyutlu yazıcıdan ABS malzemesinde üretilecektir. 

 

Şekil 12: Devirici kol 
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4.2.1.7.Sızdırmazlık 

Elektroniklerin içinde bulunduğu kutu, üstten ve alttan iki adet akrilik 

kapak ile kapatılmıştır. Bu kapaklar ile kutu flanşı arasında 2mm çapında 

o-ring bulunmaktadır. Bu o-ring için yuva ölçüleri üreticilerin 

kataloglarından elde edilmiştir. Her kapakta 28 adet cıvata bulunmakta, 

sıkma kuvveti bu civatalar vasıtası ile sağlanmaktadır. Kutunun 

kenarlarındaki kaynak bölgelerinden su girmesi ihtimalini bertaraf 

etmek amacıyla iç kısımlarına silikon uygulaması yapılmıştır. 

4.2.1.8.İç Düzen 

Kutu içerisinde çalıştıkça ısınan elektronikleri soğutmak için 

konumlandırma sırasında ilgili elektronikleri kutunun iç yüzeylerine 

termal macun vasıtasıyla temas ettirilmiştir. Bu sayede su ile direkt 

temas halinde olan dış yüzey, içerideki elektroniklerin soğutulmasında 

rol oynamıştır. Herhangi bir kısa devreye yol açmamak, kutu içerisindeki 

kablo karmaşasının önüne geçmek, montaj kolaylığı sağlamak ve olası 

diğer hataların önüne geçmek adına bütün elektronikleri kutu 

içerisindeki konumlarında sabit tutacak olan braket tasarlanmıştır. Bu 

braket tasarlanırken kartlar arası kablo bağlantılarına dikkat edilmiş, 

birbirine giden kablo bağlantıları yakın konumlandırılmaya çalışılmıştır. 

Kutunun kapakları ise hafif olması ve kutu içerisini göstermesi için 

akrilikten üretilmiştir. 

 

Şekil 13: İç düzen 

4.2.2. Malzemeler  

Her bir komponentte kullandığımız materyalleri yaptığımız uzun 

araştırmalarının ardından; mukavemetlerini, yoğunluklarını, kimyasal yapılarını 

ve kullanım alanlarına göre karar mekanizmamıza etki edecek her türlü 

özelliklerini kontrol ederek, görevlerine ve mantıklarına en uygun şekilde seçtik. 

Kullandığımız materyaller ise aşağıdaki gibidir: 

Alüminyum (1050) 3mm Sac: 

Aracımızın hem şasisini oluşturacak hem de elektroniklerini içerisinde 

bulunduracak olan su geçirmez kutu yapısını alüminyumdan yapmaya karar 

verdik. Bunu en temel sebebi üretiminin kolay olması, sızdırmazlığın 

sağlanması konusundaki kolaylığı, korozyona karşı (saf halde yüzeyinde 

oluşturduğu tabaka dolayısıyla) direnci, hafifliği ve içerisindeki elektroniklerin 

soğutulmasında bize büyük kolaylık sağlıyor olmasıydı. Şöyle ki; araç 
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içerisindeki elektroniklerin konumlandırılması sırasında aldığımız karar ile 

soğutulması gereken elektroniklerin tümünü kutu yüzeylerine termal macun 

vasıtasıyla temas ettirdik. Böylece, diğer yüzü su ile doğrudan temas eden bu 

yüzeyler elektroniklerin pasif bir şekilde soğutulmasına büyük fayda sağladı.  

Alüminyum (6013) 3mm Lama: 

Aracımıza bağlantılarını dışarıdan yaptığımız itici, ışık, kamera ve devirici kol 

gibi ekipmanların güvenli ve sağlam bir şekilde aracımıza monte edilmesi 

gerekiyordu. Birçok alternatif tasarım ve çözümün arasından uzunca bir 

araştırmanın sonunda alüminyum lama kullanmaya karar verdik. Bunun en 

temel sebebi ise iticilerin oluşturduğu itme kuvvetini şasiye aktarmada, ağırlık 

hacim oranın düşük tutmada, oluşacak olan strese dayanma konusunda ve 

bağlantı kolaylığını sağlaması konusunda büyük artıları olmasıdır.  

Poliüretan:  

Aracımızda kalıba soğuk döküm işlemi ile üretilecek parçaların varlığı, 

parçaların dökümünde kullanmak üzere bir malzeme arzı oluşturdu. Bu işlemde 

kullanmak üzere gereksinimlerimizi karşılayacak türdeki malzemelerin 

arayışına girdik ve birçok araştırma ve elemenin ardından iki tür organik 

bileşiğin üretan bağı kurarak oluşturduğu bir tür polimer olan poliüretanda karar 

kıldık. Bu kararı vermemizdeki en büyük etmenler dökme poliüretanın 

sızdırmazlık açısından 3D baskıdan daha etkilli olması ve hızlı üretilebilirliği 

oldu. Sertlik ve kürlenme süresi gibi özellikleri de diğer soğuk döküm reçineleri 

ile karşılaştırılarak dikkate alındı.   

ABS: 

3D baskı malzemeleri arasında seçim yapılırken, baskı ile üretilecek olan 

parçanın maruz kalacağı etkiler göz önünde bulundurulmuştur. Aracın yükünü 

taşıyan ayakların üretiminde kullanılan materyal mekanik özellikleri açısından 

daha uygun bulunan ABS olarak belirlenmiştir. 

Tablo 3: ABS mekanik özellikleri 

 ABS (eSun) 

Tensile Strength 43 MPa 

Elongation at Break 22% 

Modulus of Elasticity 2348 MPa 

Poissons Ratio 0.35 

 

Polystyrene Köpük: 

Aracın yeterliliğin nötr olması için yer değiştirdiği sıvı ile kendi ağırlığının 

birbirine eşit olması gerekir. Yaptığımız hacim hesaplamaları ile ağırlık 

hesaplamaları sonucunda aracın ağırlığının yer değiştirdiği sıvının ağırlığından 

yer değiştirdiği sıvının ağırlığından büyük oluğu görülmüştür. Bu sebeple aracın 

hacmini artırmak için Polystyrene köpük kullandık. Polystyrene köpük 

seçmemizdeki temel amaç strafor'u meydana getiren Styrene, suda çözülmeyen 

ve erimeyen bir yapıda olduğundan direkt su ile temas etse bile özellikleri 

değişmez ve suyu geçirmez. Öte yandan ağırlık değerinin az olması ağırlığı bir 

miktar arttırırken hacim alanını birbirine denkleştirmesinde kolaylık sağlar. 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Lazer Kesim: Lazer kesim; türlü metal ve metal olmayan malzemelerin 

kesilmesinde kullanılan ve genellikle endüstriyel üretim için kullanılan bir 

tekniktir. Uygulama sırasında üretilen lazer ışını aynalar ya da fiber optik 

mercekler yoluyla işlenecek materyalin üzerine yoğunlaştırılarak yansıtılır ve 

kesme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem aracımızın ana şasi parçası olan 

alüminyum kutunun sac parçalarının kesiminde ve yine bu kutunun kapağını 

oluşturacak olan akrilik levhaların kesiminde kullanılmıştır. 

TIG Kaynağı: Koruyucu gaz altı tungsten ark kaynağı (GTAW) ya da bilindik 

adıyla tungsten asal gaz (TIG) kaynağı bir ark kaynağı çeşididir. Uygulama 

sırasında saf bir malzeme olan tungsten elektrotark üreterek işlenecek materyal 

üzerinde kaynak işlemi yapar. Bu işlem aracımızın ana şasi parçası olan 

alüminyum kutunun parçalarının bir araya getirilmesinde kullanılmıştır. 

CNC Kesim: CNC; Türkçe anlamı bilgisayarlı sayısal kontrol olan computer 

numerical control tanımının kısaltmasıdır. CNC kesim ise bir tabla ve kesim 

başından oluşan tezgah sistemi üzerine yerleştirilen türlü düzlemsel materyalleri 

biçimlendirilmesine denir. Bu işlem aracımızın su geçirmezliğini sağlamak 

adına kullanacağımız contaların oturacağı yuvaları akrilik kapakların üzerine 

açmada kullanılmıştır. 

3B FDM Baskı: 3B Baskı; bilgisayar ortamında tasarlanmış 3 boyutlu 

cisimlerin çeşitli materyaller ile fiziksel objelere dönüştürülme işlemidir. FDM 

(fused deposition modelling) baskı ise termo plastik malzemenin ısıtılıp 3 

eksende serilip ardından soğutulması ile katı form elde edilmesi sistemdir.  Bu 

işlem araç içi elektronikleri tutan braketlerin, devirici kolun bazı parçalarının, 

araç dış kabuğunun ve kamera kutularını sabitleyen parçaların üretiminde 

kullanılmıştır. 

Soğuk döküm: CAD ile tasarlanan ve poliüretan, polyester, reçine gibi 

malzemelerden dökümü yapılması planlanan parçalar için kullanılan üretim 

yöntemidir. Bu yöntemde öncelikle tasarlanan parça için oluşturulan model 

üretilir. Bu modelde kalıp içinde olması gereken akış yolları, hava kaçış 

bölgeleri, giriş ve çıkış delikleri bulunur. Ayrıca kalıp geometrisi maça 

kullanmayı gerektiriyorsa maça için de ayrıca üretim yapılır. Ardından bu 

parçaların RTV-2 silikon ile kalıpları alınır. Son aşamada ise bu kalıp parçasının 

içine malzeme dökülerek işlem tamamlanır. RTV-2 silikon kalıplar esnek 

olduğundan parça üzerinden kolayca ayrılır ve tekrar kullanılabilir.  

 

Şekil 14: Kamera kutusu parçamızı imal etmek için kullanılan iki adet kalıp-maça seti: 
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4.3.Fiziksel Özellikler 

Aracımızın tasarım ve analizler sonucunda yarışma şartnamesine göre boyutları: 

 

Şekil 15: Aracın yandan boyutları(mm) 

 

 

Şekil 16: Aracın üstten boyutları(mm) 

Aracın bilgisayar ortamında yapılan malzemelerin yoğunluk ve 

hacmine göre hesaplanan tahmini ağırlığı 7.6 kg.dır. 



 
 

23 
 

4.3.1.1.Kütle Merkezi ve Hacim Merkezi 

Kütle merkezinin karmaşık tanımlarını yapmak mümkün olsa da, basit 

olarak araç kütlesel bir noktaya indirgendiğinde araçla aynı dinamik davranışı 

göstermesi beklenen kütlesel noktanın konumudur. Bu noktanın 

hesaplanmasındaki amaç, araç üzerine gelen kuvvetlerin etkisini incelerken 

yapılan analizleri basitleştirmektir. Hacim merkezi ise aracın akışkan içine 

girdiğinde hacmi dolayısı ile yer değiştirdiği akışkanın kütle merkezine 

eşdeğerdir. Hacim merkezi aynı zamanda araca etkiyen kaldırma kuvvetinin de 

merkezinin de merkezidir. Aracın su içindeki stabilitesi ve hareket esnasındaki 

istenen doğrultudan sapma miktarını minimuma indirmek amacı ile bu iki 

merkezin konumunun dikkate alınması ve tasarımın buna göre yapılması yüksek 

önem arz eder.  

Kütle merkezi ile hacim merkezinin dikeyde aynı doğrultuda bulunması ve 

hacim merkezinin ağırlık merkezinden daha yukarıda olması, su içinde dururken 

aracın yalpa ve baş-kıç hareketini yapmasını engelleyerek stabilitesini artırır. 

Aynı şekilde yatay motorların ekseni ile ağırlık merkezinin aynı seviyede olması 

da yatay hareketler esnasında hareket düzleminden sapmaları engeller. Dikey 

motorların da ağırlık merkezi ile eş merkezli yerleştirilmesi ise dikey eksende 

hareketlerde hareket düzleminden sapmayı minimuma indirir. 

Bu yapılan hesaplamalar sonucunda aracın ağırlığı 7600 gr olarak 

bulunmuştur. Aracın yer değiştirdiği sıvının miktarı ise 6953 cm3 olarak 

hesaplamıştır. Bu sebeple araca fazladan yüzerlik katmak ihtiyacı hâsıl 

olmuştur. Yan motor braketlerinin iç kısmına ve üst kapağın üzerine köpük 

eklenerek bu sorun çözülmüştür. 

 

 

Şekil 17: Ağırlık merkezi, yandan, önden ve üstten 
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Şekil 18: Hacim merkezi, yandan, önden ve üstten 

 X Y Z 

Hacim merkezi -0.52 4.824 128.577 

Kütle merkezi -2.235 4.752 121.834 

Fark 1.715 0.072 6.743 
 

4.4.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.4.1. Elektronik Tasarım Süreci 

4.4.1.1.Misyonumuz 

ITU ROV Takımı Elektronik ekibi olarak en büyük hedefimiz 

profesyonel çözümler üretmektir. Ekip olarak yaptığımız çalışmalar 

kendi başına diğer takımlardan, diğer araçlardan farklı ve benzersiz bir 

şekilde yapılmaya çalışılmaktadır. Geçmişte ortaya çıkardığımız 

tasarımlardan kazandığımız değerli tecrübelerimizi kullanarak bu sene 

tamamen yeni bir araçla yarışmaya katılmayı hedeflemekteyiz. Yarışma 

koşulları da değerlendirildiğinde elektronik ekibi olarak aracımızı 

kablosuz ve pil ile çalışacak şekilde tasarlamaya karar verdik. Bunun 

yanında aracımızın olabildiği kadar kompakt olması adına mekanik ekibi 

ile birlikte çalışarak araç iç düzeni üzerinde çok fazla vakit harcadık. 

Araç içerisinde bulunan elektronik sistemlerinin her biri farklı 

kısıtlamalara sahip olduğundan güvenlik, elektromanyetik enterferans ve 

soğutma gibi durumları düşünerek olabilecek en kompakt ve güvenli 

dizaynı ortaya çıkardık. Tüm elektronik sistemler kolay servis 

edilebilecek şekilde araç iç düzenine yerleştirildi. Raporun ilerleyen 

kısımlarında bütün elektronik sistemlerin detaylı anlatımı yapılacaktır. 

Oluşturduğumuz elektronik sistemin mümkün olduğu kadar basit ve 

olabildiği kadar profesyonel olması hedeflendi. A’dan Z’ye kadar 

geliştirebildiğimiz her noktayı geliştirmek için çaba gösterdik. Söz 

konusu ROV üretimi olduğu zaman herkesin karşılaştığı sorunları 

sıradan ve kalıcı olamayacak çözümlerle çözmek yerine bu sorunları 

olabildiğince ayrıntılı şekilde inceleyerek klasik yöntemlerden farklı 

biçimlerde çözmek istedik. Bu sebepten ötürü aracımızın elektronik 
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aksamı her yönden servis edilebilir, kurulumu ve tekrar sökülmesi kolay 

ve olabildiğince profesyonel bir imaj yaratacak şekilde evrildi. 

 

Şekil 19: Aracımızın elektronik aksam görüntüsü 

4.3.1.2.Araç İçi Sistemlere Genel Bakış 

 

Şekil 20: İç düzen 

Yukarıda görülebileceği üzere elektronik iç düzen aksamı bir 

dikdörtgen prizma kutu içerisinde girecek şekilde tasarlandı, bu süreçte 

tasarım yapılırken 3 boyutlu ortamda devre boyutları ve yerleşimleri 

özenle seçilerek en kompakt ve en hafif dizayna ulaşılmaya çalışıldı. 

Su geçirmez kutunun en alt kısmında pilimiz bulunuyor. Bunun 

üstünde bulunan braketlerde; ana kontrol kartımız, akustik kontrol 

kartımız, motor kontrol kartımız, regülatör ve güç dağıtım kartımız, pil 

anahtarlama ve yönetim kartımız, haberleşme kartımız ve son olarak, 

manyetik anahtar kartımız bulunmaktadır.  

Not: İç düzen görselinde sağ üstte bulunan devre ana kontrol 

kartıdır. Bu devre hala tasarım aşamasında olduğundan dolayı boş bir 

devre ile temsil edilmiştir. Raporun ilerleyen kısımlarında bu devre 

hakkında detay verilecektir. 

Bu sene yaptığımız aracın blok şeması yukarıda görülmektedir. 

Aracımız gücünü üzerinde taşıdığı pilden alır. Bu pil bir pil kontrol 

devresine bağlanır. Alüminyum su geçirmez kutumuzun bir duvarına 

soğutulmak amaçlı sabitlenen bu devrede pilin anlık akımı ölçülür ve 

ölçüm verisi   ana kontrol kartına yollanır. Aynı zamanda bu devre çok 

düşük gecikmeler ile kısa devre anında pil ile tüm elektronik akşamların 
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bağlantısını kesebilme özelliğine sahiptir. Aracımızda 6 su iticisi bulunur 

ve bu su iticileri tamamen kendi dizaynımız olan motor kontrol kartları 

ile kontrol edilmektedir. Ana kontrol kartımız bu motor kontrol kartlarını 

taşıyan taşıyıcı kart ile I2C haberleşmesi yapar ve gerekli sinyalleri 

motor kontrol kartlarına iletir. Ana kontrol kartımız Jetson Nano ile USB 

veya seri haberleşme protokolleri üzerinden iletişim kurma 

seçeneklerine sahiptir. Ana kontrol kartı altında bulunan akustik analiz 

kartımız kartlar arasında bulunan bağlantılar sayesinde ana kontrol kartı 

üzerindeki seri haberleşme kontrolcüsü ile Jetson Nano’ya USB 

üzerinden bağlanır. Ana kontrol kartı ve akustik analiz kartı altında 

bulunan güç dağıtım ve çevirim kartımız Araç içerisindeki gerekli 

çevirimleri yapar ve gerekli yerlere güç dağıtır. Bunun yanında Jetson 

Nano’yu tam performansta çalıştırır. 

Aracımız üzerinde bulunan 2 kamera, araç üzerinde kendi su 

geçirmez kutuları içerisinde bulunurlar. Bu kameralar doğrudan Ana 

kontrol kartına bağlanır. Ana kontrol kartı, üzerinde bulunan USB HUB 

sayesinde gerekli tüm bağlantıları tek bir USB hattı ile Jetson Nano’ya 

sağlar. Blok şemada görülen haberleşme kartımız, Jetson Nano’ya 

Ethernet üzerinden bağlanır ve IEEE1901 standardı sayesinde basit 

kablolar ile uzun mesafelerde iletişim sağlayabileceğimiz bir haberleşme 

altyapısı oluşturur. Yazılım geliştirme ve hata ayıklama bu haberleşme 

ile yürütülür.  

 Araç içerisindeki kablo sayısı olabildiğince azaltılmak istenmiştir 

ve bu sebeple çok çaba gösterilmiştir. Jetson Nano’ya 3 adet kablo 

bağlanmaktadır, güç kablosu, Ethernet kablosu ve 1 adet USB kablosu. 

Bu sayede aracın hem profesyonel bir görüntü sergilemesi hem de kablo 

karmaşasının azaltılması sağlanmıştır. 

 Kolayca gözlemleneceği üzere bu sene aracımızda kendi 

tasarımımız olmayan elektronik aksamlar sadece Jetson Nano geliştirme 

kartı ve kameralardır. Bunlar dışında aracın tüm fonksiyonlarını yerine 

getiren elektronik aksamlar tamamen yerli tasarımdır. Maddi kaygılar 

sebebi ile olabildiği kadar tüm devre kartı üretimlerimizi yerli firmalar 

ile gerçekleştirmeye çaba gösteriyoruz. Ürettirdiğimiz tüm devre 

kartlarını tek tek kendimiz lehimleyerek gerekli gömülü yazılımları 

kendimiz yazarak, kontrol algoritmalarını, kontrol döngülerini kendimiz 

oluşturuyoruz. Kısaca tasarladığımız elektronik sistem bütünü ile bir 

proje takımı sınırlarını zorlayacak nitelikte yerli tasarımlardan 

oluşmaktadır. Bunun altını şiddetle çiziyoruz. 
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4.3.1.2.1. Su Altı İç Düzen 

 

Şekil 21: Altium programında oluşturduğumuz montaj şematiği 

 Aracımızda bulunan su geçirmez kutu içerisinde elektronik 

aksamları barındırmaktayız. Bu kutu içerisinde gerekli tüm ihtiyaçların 

karşılanabilmesi için mekanik ekibimizin tasarlamış olduğu bir çerçeve 

kullanılır. İç düzen tasarımında kablaja çok büyük önem verilmiştir. 

Devrelerin boyutları ve gerekli kabloların girip çıkacağı yerler yakından 

takip edilebilmek adına tüm elektronik devreler tek bir montaj projesi 

altına toparlanmış ve sürekli olarak iç düzenin 3 boyutlu durumu kontrol 

edilmiştir. 
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4.3.1.2.2. Ana Kontrol Kartı 

 

Şekil 22: Ana kontrol kartı blok şeması 

Aracımızın üzerinde bulunan ana kontrol kartı aracın gerekli tüm 

güvenlik kontrollerini, kontrol algoritmalarını, seyir fonksiyonlarını ve 

sensör verisi okuma fonksiyonlarını çalıştırır. Bu kartın özelliklerini bir 

liste ile anlatabiliriz. 

• Üzerinde bulunan USB HUB entegresi sayesinde Jetson Nano’dan aldığı 

tek USB hattını dört USB hattına çoklar. 

• Araç üzerindeki USB kameralar bu karta bağlanır. 

• Üzerinde bulunan ROV-link hata ayıklama sistemi sayesinde kontrol 

kartının merkez bileşeni olan STM32F7 serisi mikrodenetleyicinin 

gömülü yazılımı yazılım geliştirme ve hata ayıklama aşamalarında araçla 

kurulacak IEEE1901 bağlantısı sayesinde fiziksel müdahale olmadan 

güncellenebilecek ve araç üzerinde gerçek zamanlı olarak gelişmiş hata 

ayıklama işlemleri gerçekleştirilebilecektir. ST-link ve J-link hata 

ayıklama sistemlerini örnek alarak geliştirdiğimiz ROV-link sistemi, 

USB çoklayıcı üzerinden Jetson Nano’ya bağlanmakta ve Jetson Nano 

üzerinde çalışan GDB sunucusu sayesinde IEEE1901 haberleşmesi 

üzerinden mikrodenetleyiciye erişilebilmektedir. ROV-link, Jetson 

Nano ile STM32F7 mikrodenetleyicisi arasında VCOM bağlantısı 

oluşturarak normal kullanım aşamasında da bu iki kartın birbirleriyle 

haberleşmesini sağlamaktadır. 

• Üzerinde bulunan ataletsel ölçüm birimi sayesinde aracın seyrini kontrol 

edip anlık olarak motorları kontrol eder.  

• İstenilen zaman motor sürücü ve pil arasındaki bağlantıyı 

kesebilmektedir. 

• Üzerinde bulunan sıcaklık ve basınç sensörü sayesinde, sızdırmaz hazne 

içerisine su kaçağı olması durumunda oluşacak basınç değişikliklerini 
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gözlemleyerek olası su sızmalarını tespit eder ve gerekli önlemleri alır. 

Bu işlem için kullanılacak sensörler, insansız hava araçlarının 

yüksekliklerinin ölçülmesinde de kullanılan oldukça hassas aygıtlardır. 

• Araç dışında bulunan basınç ve sıcaklık sensöründen çektiği veriyi 

Jetson Nano’ya iletir. 

• Acil durumlarda gerekli anahtarlamaları yapıp pilin güvensiz bir şekilde 

deşarj olmasını engeller. 

• Anlık olarak pilden çekilen akımı takip eder. 

 

4.3.1.2.3. Akustik Analiz Kartı 

“Pingerli Top” görevinde araç, görüntü işleme algoritmaları 

yardımıyla iki topu da tespit ederek toplara sırasıyla yaklaşacak, 

yaklaşma esnasında akustik analiz gerçekleştirerek 45KHz frekansındaki 

ses şiddetini ölçecek ve hafızasına kaydedecektir. İki top da sırayla 

dinlendikten sonra daha yüksek şiddette ölçüm alınan noktadaki top 

düşürülmek üzere ilgili algoritmaya bildirilecektir. 

Ortamdaki 45KHz frekansındaki sesin şiddetinin ölçülebilmesi 

için bir adet sensor ve sensor sinyalinin yorumlanmasını sağlayan bir 

adet sinyal işleme kartı kullanılacaktır. Sensor olarak, su geçirmez bir 

muhafaza içine yerleştirilmiş, kazanç aralığı 45KHz frekansını kapsayan 

bir piezoelektrik hücre kullanılacaktır. Sinyal işleme içinse kendi 

geliştirdiğimiz bir devre kartı kullanılacaktır. 

Sinyal işleme kartı yani “Sualtı Akustik Analiz Kartı”, sensordan 

gelen veriyi sırasıyla yükseltecek, filtreleyecek ve ADC (analogdan 

dijitale dönüştürücü) ile sayısal ortama çekecektir. Sayısal ortama 

çekilen sinyal, ARM Cortex-M4F işlemcisi üzerinde FFT (Hızlı Fourier 

Dönüşümü) algoritması ile işlenerek 45KHz frekansındaki sesin şiddeti 

sayısal olarak elde edilecektir. Elde edilen sayısal veri, algoritmaya girdi 

olarak sağlanmak amacıyla UART ara yüzü ile sürekli olarak kontrol 

bilgisayarına iletilecektir. 

Şekil 23: Sualtı Akustik Analiz Kartı 
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Sualtı Akustik Analiz Kartı, 4 katmanlı baskı devre kartı üretim 

tekniğiyle üretilecektir ve akustik analizleri tek başına 

gerçekleştirebilecek şekilde gerekli olan tüm elemanları üzerinde 

bulunduracaktır. Kart 5V gerilim ile beslenecektir. Analog sinyal 

yükseltme, filtreleme ve dijitale dönüştürme entegrelerinin çalışması için 

gerekli olan ve 5V gerilimden farklı olan gerilimler (-12V, -5V ve 12V) 

kart üzerindeki sistemler tarafından 5V besleme gerilimi kullanılarak 

üretilecektir. 

 

Şekil 24: Enstrümantasyon kuvvetlendiricisi 

Piezoelektrik sensordan gelen sinyalin işlenebilmesi için 

kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Sinyalin kuvvetlendirilmesinde 

INA121UA enstrümantasyon kuvvetlendirici entegresi kullanılacaktır. 

Bu entegre, “1” ve “8” numaralı bacakları arasındaki elektrik direncine 

bağlı bir denkleme oranla kuvvetlendirme yapmaktadır. Entegrenin bu 

bacaklarına seri olarak bağlanan iki adet ayarlı direnç sayesinde, kart 

üretildikten sonra uygun kuvvetlendirme oranı kolayca 

ayarlanabilecektir.  

 

Şekil 25: Sinyal filtreleme devresi 

Kuvvetlendirilen sinyalin dijital ortama geçirilmeden önce 

filtrelenmesi gerekmektedir. Sinyalin filtrelenmesinde MAX295CSA 

entegre devresi kullanılacaktır. Bu entegre devre Butterworth tipi bir 

low-pass (alçak geçiren) filtredir ve Bessel filtrelere göre daha keskin bir 

frekans seçiciliği olduğu için özellikle tercih edilmiştir. Entegrenin 

kesme frekansı, entegrenin “1” numaralı bacağı ile toprak potansiyeli 

arasındaki kapasitans değerine göre belirlenmektedir ve kart üretilirken 

yerleştirilen iki adet kapasitör ile sonradan değişmeyecek şekilde 

ayarlanmaktadır. Bu kapasitörler, ortam sıcaklığındaki değişimlerden ve 
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uzun süreli kullanım sonrası gelişecek doğal yıpranmalardan 

etkilenilmemesi için en güvenilir kapasitör türü olan C0G MLCC 

sınıfındaki kapasitörlerden seçilmiştir. 

  

                                                                     Şekil 26: Analogdan sayısala dönüstürücü devre 

                                       Şekil 27: Piezoelektrik sensor 

Kuvvetlendirilen ve filtreden geçirilen sinyalin dijital ortama 

alınması için AD7367 ADC (analogdan dijitale dönüştürücü) entegresi 

kullanılacaktır. Bu entegre devre saniyede 1 milyon adet 14-bit derinlikli 

ölçüm alabilmektedir ve ölçüm aralığı -5V ile +5V arasına alınarak 

0.61mV seviyesinde hassasiyet alınabilmektedir. Ölçüm sonuçları 

gerçek zamanlı olarak SPI ara yüzü üzerinden işlemciye 

gönderilmektedir.  

Kuvvetlendirici ve filtre çıkışlarında sinyalin sonraki devre 

elemanına giriş empedansının düzenlenmesi için LM358DR op-amp 

(işlemsel kuvvetlendirici) entegresi voltage-follower konfigürasyonunda 

çalıştırılarak tampon olarak kullanılacaktır. 

STM32F412CGU6 mikrokontrolcü entegresi, barındırdığı ARM 

Cortex-M4F işlemcisini 100MHz saat frekansıyla çalıştırarak DSP 

(sayısal işaret işleme) komutları ile FFT (Hızlı Fourier Dönüşümü) 

algoritmalarını çalıştıracaktır. Analogdan dijitale dönüştürülen sinyal 

SPI ara yüzü ile kontrolcüye aktarılacak ve FFT algoritmalarının çıktısı 

UART ile kontrol bilgisayarına aktarılacaktır. FFT algoritması, su 

ortamından alınan sinyaldeki 45KHz frekansındaki ses şiddetini sayısal 

çıkış olarak verecektir. 

Şekil 29- Analog Tasarım Şeması 

Şekil 28: Analog tasarım şeması 
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Analog sistemlerin çalışması için gerekli olan -5V gerilim 

LM2776DBVT entegre devresi ile 5V besleme gerilimi kullanarak 

üretilmektedir, bu entegre devre “charge pump” yöntemi ile 

çalışmaktadır. -12V ve +12V gerilimler de LT3582EUD entegresi ile 

üretilmektedir; bu entegre devre, anahtarlama yöntemiyle çalışmaktadır. 

Mikrokontrolcü için gerekli olan 3.3V gerilim LM1117 entegresi ile elde 

edilmektedir, bu entegre devre bir lineer gerilim regülatörüdür. 

ADC entegresinin sayısal gerilimi 5V seviyesinde iken 

mikrokontrolcü 3.3V seviyesinde çalışmaktadır. Aradaki sayısal 

iletişimin sağlıklı olarak gerçekleşebilmesi için BSS138 MOSFET 

elemanı ve iki adet 10KOhm dirençle kurulan çift yönlü sayısal gerilim 

dönüştürücü devreleri kullanılmıştır. 

Kartın sadece 5V besleme gerilimine ihtiyaç duyması sayesinde, 

mikrokontrolcü programının hazırlanması aşamasında SWD (seri tel 

hata-ayıklama) ara yüzü ile hata ayıklama yapılırken karta sadece hata 

ayıklayıcı ve sensor bağlantılarının yapılması yeterli olacaktır, yazılım 

geliştirme süreci hızlanacaktır. 

Analog sistem tasarımı yapılmadan önce piezoelektrik sensor 

sualtı ortamında test edilmiştir. Test esnasında, kazanç aralığı 45KHz 

frekansını kapsayan başka bir piezoelektrik hücre frekans jeneratörü 

üzerinden beslenerek ortama 45KHz ses sinyali aktarılmıştır. 

Kullanacağımız sensor de vericiye doğrultularak çıkış sinyali osiloskop 

yardımıyla izlenmiştir. Analog sistem tasarımı elde edilen veriler 

gözetilerek yürütülmüştür. Görülen ekranda gözlemlenebileceği üzere 

akustik alıcı sensörümüz bir osiloskobun girişini süremeyecek kadar 

zayıf sinyaller ürettiği için, ve empedansları eşlenmediği için sinyal çok 

belirgin görünmemektedir. Yapılan test sadece basit bir testtir. Bu 

Şekil 30: Çift yönlü sayısal gerilim 
dönüştürücü devresi 
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sensörü kullanacağımız zaman tasarladığımız devre üzerinde bulunan 

işlemsel kuvvetlendirici sayesinde yükseltip o şekilde kullanacağız.  

 

4.3.1.2.4. Motor Kontrol Kartları 

Bu sene aracımız içerisinde kendi dizayn edip ürettiğimiz 

elektronik motor sürücülerini kullanacağız. Dizayn ettiğimiz bu motor 

sürücüler birçok yandan endüstride bile eşi benzeri görülmeyen 

özelliklere sahiplerdir. Bu noktada daha önce göndermiş olduğumuz Ön 

Tasarım Raporundan alıntı yapmak istiyoruz. “Aracın hareketini 

sağlayacak iticilerin BLDC (Fırçasız DC) motorlarının çalıştırılabilmesi 

için ESC (Elektronik Hız Kontrolcüsü) sistemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. ST Microelectronics firmasının yayınladığı “Electric 

Motor Working Principles and Basics” (Elektrik Motorları Temelleri ve 

Çalışma Prensipleri) dökümanında da belirtildiği üzere; üç fazlı bir 

BLDC motorun rotor kısmında sürekli manyetik alan oluşturan 

mıknatıslar bulunmaktadır ve stator kısmındaki bobinler aracılığıyla 

sürekli değişen bir manyetik alan oluşturularak, bu iki manyetik alanın 

etkileşiminden dönme hareketi elde edilmektedir. Bobinleri doğru 

sırayla aktif hale getirip bu hareketi kontrol eden sistem ESC’dir. ESC 

bunu 6 adet MOS-FET kullanarak yapar. ESC üzerinde akım ve faz 

kontrollerini sağlayan sistemler de bulunmakla birlikte, organizasyonu 

sağlayan bir adet mikrodenetleyici ve gömülü yazılım bulunmaktadır. 

Biz mikrokontrolcü, MOS-FET sürücüleri, faz kontrolü işlemsel 

kuvvetlendiricileri ve voltaj regülatörleri de dahil olmak üzere, bir ESC 

sisteminde bulunması gereken birçok parçayı üzerinde barındıran 

STSPIN32F0A entegresini baz alarak üreteceğimiz kendi ESC 

kartlarımızı kullanmayı planlıyoruz. İlgili entegrenin üreticisi ST 

Microelectronics tarafından sağlanan referans tasarımları ve uygulama 

notlarını da inceleyerek tasarımını sürdürdüğümüz ESC kartlarımız, 

aracımızın anakartı üzerine oturtulan ayrı modüller olarak 

kullanılacaktır. Toplamda 6 adet kullanacağımız ESC modüllerimizden 

herhangi birinin arızalanması durumunda, ilgili modülün hızlıca 

değiştirilmesi mümkün olacaktır. ESC sistemi yüksek akım taşıyacağı 

için, gerilim kayıpları ve aşı ısınmanın önüne geçmek için 6 katmanlı bir 

Şekil 32:Osiloskop Ekran Görüntüsü (Pembe Grf: Verici; Mavi 
Grf: Sensor) 

Şekil 31: Osiloskop Ekran Görüntüsü (Sensor Üzerinden 
Akustik FFT Analizi) 

https://www.st.com/content/ccc/resource/training/technical/product_training/group1/fd/86/4b/86/e6/c6/46/ce/Fundamentals_of_Motor_Control_2020/files/Fundamentals_of_Motor_Control_2020.pdf/jcr:content/translations/en.Fundamentals_of_Motor_Control_2020.pdf
https://www.st.com/content/ccc/resource/training/technical/product_training/group1/fd/86/4b/86/e6/c6/46/ce/Fundamentals_of_Motor_Control_2020/files/Fundamentals_of_Motor_Control_2020.pdf/jcr:content/translations/en.Fundamentals_of_Motor_Control_2020.pdf
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devre kartı üretilecektir. ESC sisteminin diğer sistemlerle bağlantıları 

anakart üzerinden gerçekleşeceği için anakart üzerinde yüksek akım 

taşınacak yollar da ilgili tedbirler alınarak tasarlanmaktadır. 

Ön tasarım raporunda da belirtildiği üzere İTÜ ROV takımı 

olarak kendi elektronik hız kontrolcümüzü yapmayı hedeflemiştik. Bu 

hedefi başarıyla gerçekleştirdik. Hatta bunun üstüne, maliyeti 1/10 

seviyesine kadar indirmenin bir yolunu bulduk. Büyük bir gururla bu 

sistemi tanıtacağız.  

Elektronik motor kontrolcüler bilindiği üzere tüm dünyada çok 

yaygın bir şekilde kullanılan 3 fazlı motor sürücüleri işaret eder. Bu 

motor sürücüler sürebildikleri motor akımlarına göre ve iletişim 

protokolü çeşitliliğine göre birbirlerinden ayrılmaktadır. Normal 

şartlarda yaygınlığı çok artıp fiyatlarının göreceli olarak uygun 

seviyelere gelmesine rağmen bu devrelerin üretim tekniği fiziksel açıdan 

standart devre olarak kabul edilen devrelerden çok daha meşakkatlidir. 

Yapıları gereği hem analog hem dijital hem de yüksek akım 

topolojilerini tek bir devrede taşımak oldukça zor bir iştir. Buna rağmen 

piyasada bulunan 20A-30A motor sürücüler o kadar küçüklerdir ki, bu 

devreler ile daha önce çalışmamış kişiler için yolların nasıl çizildiğini 

anlamak oldukça zordur. Bu devreler özel katman spesifikasyonlarına 

sahip olup, kimi zaman 6 katlı kimi zaman ise daha çok katlı yapılara 

sahiplerdir. Kör ve gömülü “via”’lara sahip olan bu devreleri 

üretebilmek için çok büyük maliyetler ortaya çıkmaktadır. İTÜ ROV 

takımı olarak bu masrafları karşılamak bizim için çok zor olacağından 

farklı arayışlar içerisine girdik. Bu bölümün başında da görüldüğü üzere 

profesyonel bir görünüm bizim için çok önemliydi. Öncelikle çok iyi 

çalışması gereken motor sürücümüz aynı zamanda profesyonel bir 

donanım dizayn mühendisi tarafından çizilmiş şekilde gözükmeliydi. 

 

Şekil 33: ITUROV ESC 20A 
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Şekil 34: Örnek elektronik hız kontrolcüsü                                Şekil 35: ITUROV ESC 6 katlı 

Topolojik olarak bu tip motor sürücü devreleri genel olarak kabul 

edilmiş form faktör kalıplarına girdikleri için, katmandaki yolların gidişi 

belirli bir standarda neredeyse kavuşmuş denilebilir. Bu şu anlama 

gelmektedir, 3 faz sürecek 6 MOS-FET her ikisi bir fazı ihtiyaç halinde 

pozitif veya negatif besleme hattına çekecek şekilde konumlandırılır. Bu 

2-2-2 şekilde çift olmuş MOS-FET’lerin çıkışları 3 adet motor kablosuna 

gider. Yandaki görselde bu topoloji gösterilmektedir. 

Her motor çıkışı, yüksek akımlar taşınacağından ve devrenin çok 

kompakt olması gerektiğinden kendi katmanından sürülmektedir. Bu 

sebeple ilk aşamada devre 6 katlı olmak zorundadır. Devrenin en üst 

katmanında bulunacak mikrokontrolcünün ve hassas analog geribildirim 

sinyallerinin elektromanyetik gürültüden etkilenmemesi için bir adet de 

referans katmanı olmak zorundadır. 

 

 

 

 

 

     Şekil 37: ITUROV ESC GND katmanı   Şekil 38: ITUROV ESC 6 katlı versiyonda kullanılan vialar 

İç katmanlardan da yüksek akım geçeceği için üretilecek olan 

devrenin katman spesifikasyonu oldukça standart dışı bir hal almakta ve 

prototip fiyatlarını çok yüksek seviyelere çıkarmaktadır.  

Aynı zamanda bu kompakt devrelerin çok büyük bir yüzey 

alanında güç taşınacağı için tüm katmanlardan geçecek basit “via”’lar 

Şekil 36:6 katlı ITRUROV ESC 



 
 

36 
 

kullanmak imkansızdır. Bu sebepler gömülü veya kör bağlantı araçları 

tercih edilmelidir. 

 Devre kartı üzerinde yüksek akımlar taşınacağından tasarımlar, 

devre kartlarının akım taşıma kapasitelerinin belirlenmesine yönelik IP-

2152 standardını da karşılamak zorundadır. Bu standart gereği devre 

kartının bakır katmanlarının kalınlıkları artmaktadır. 

 Bölümün başında görülen siyah renkli sağda bulunan devre 6 

katmanlı, dış katmanlar 1oz ve iç katmanlar 2oz olacak şekilde 

profesyonellerin tasarladığı şekilde tasarlanmış ve 24mm-40mm 

boyutlarına sahip kendi tasarladığımız motor sürücüdür. Bu motor 

sürücünün sadece 10 adet prototipini üretebilmek için yurt dışında 

bulunan ve fazlasıyla ucuz teklifler sunan üreticiler tarafından 450$ 

teklif verilmiştir. Her ne kadar üretemeyecek olsak da tamamıyla 

ciddiyetle üretilecekmiş gibi tasarlanmış ve çalışacağı düşünülen, son 

ürün haline gelmiş bir tasarımdır. 

 

4.3.1.2.5. Ucuzlaştırma Yöntemimiz 

Yukarıda anlatıldığı şekilde üretilen ve piyasada sıklıkla 

kullanılan bu motor sürücü devre kartları, bin ve katları 

seviyelerindeki siparişler için oldukça ucuz seviyelere inmekte, 

ancak bizim verebileceğimiz sipariş adeti olan 10 adet prototip 

siparişi verildiğinde 450$ seviyelerine çıkmaktadır. Tahmin 

edileceği üzere bu fiyatlar bir proje takımı tarafından karşılanması 

oldukça güç olan fiyatlardır. Bu sebeple ya planlanan bu devre 

üretilmemelidir ya da zor yol tercih edilip ucuzlatılmaya 

çalışılmalıdır. 

 Bu gibi bir geliştirme yapabilmek için bu tip devreler hakkında 

çok fazla araştırma yaptık. Genel dizayn tercihlerini, devrenin nasıl 

çalıştığını ve üretim metotlarını öğrendikten sonra elimizdeki 

seçenekleri değerlendirdik.  Karar kıldığımız tasarım devreyi fiziksel 

olarak 3 farklı devre şeklinde ayırmak oldu. 

 

Şekil 39: ITU ROV ESC montaj ilişkisini gösterir şematik 
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3 farklı devre ile işaret edilen dizaynı bölümün başında sol tarafta 

bulunan mavi renkli tasarımda yanda bulunan görselde 

görebilirsiniz. Bu tasarım 3 farklı devrenin birbirileri arasında 

oluşturulmuş bağlantı arayüzü sayesinden üst üste lehimlenerek bir 

araya getirilmesinden ibarettir. Bu yöntem sayesinde 1 adet 4 

katmanlı standart kabul edilebilecek ucuz devre, 2 adet 2 katmanlı 

2oz bakıra sahip ucuz devre kullanılarak aynı boyutlarda oldukça 

kompakt ve maliyeti oldukça düşük bir motor sürücü tasarladık. 

Aldığımız fiyatlar ise 3 farklı devreden oluşan bu montajdan 10 adet 

üretmek için 40$ civarlarında idi. Bu devrelerin bu kadar ucuz 

olmasının sebebi ise kör veya gömülü bağlantı elemanları 

kullanmadan ve özel bir katman spesifikasyonuna sahip olmadan 

üretilebiliyor olmalarından kaynaklıdır. 

Bu metot mikrokontrolcü ve gerekli elemanları için ihtiyaç 

duyulan komponentleri en üstte bulunacak tek bir 4 katmanlı devrede 

toplayarak gürültüden uzak bir şekilde konumlandırmamızı sağladı. 

En üstteki bu devrenin hemen altına gelecek devre ise gerekli mosfet 

sürme sinyallerini direkt iki katmanı arasında taşıyıp, aynı zamanda 

bir adet mosfet çıkışını motor bağlantı noktasına taşımak ile 

sorumludur. Bunun altında bulunacak devre ise mosfetleri ve akım 

ölçmede kullanılan şönt direnci taşır. Bunun yanında 2 adet motor 

bağlantı sinyali bu devre üzerinden güvenli bir biçimde taşınır.  Bu 3 

devrede de özel bir üretim metodu kullanılmasına gerek yoktur. Bu 

yöntemin tek dezavantajı üretimin zor olmasıdır. Sektörde az sayıda 

prototipler dışında çok sayılı üretimler için kullanılması pratik 

değildir ve sistemlerin üretim maliyetlerini arttıracaktır. 

 

Şekil 40: ITUROV ESC ana şematik Şekil    41: ESC devreleri arasındaki arayüz 
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Şekil 42: ITUROV ESC ucuz versiyon boyutları 

 

Tablo 4: Avantaj, dezavantaj tablosu 

Karşılaştırılacak 

yönler 

6 Katmanlı 450$ olan seçenek 3 farklı devreden oluşan 40$’lık seçenek. 

Taşınılabilecek akım 

kapasitesi 

20A 20A ve arttırılabilir. 

Devre üretim tekniği 

zorluğu 

Zor Çok Kolay 

Hassas elemanların 

gürültüden korunması 

Korunuyor, ancak uygun tasarım 

kuralları takip edilmeli ve bu 

dizayn sürecini komplikeleştiriyor. 

Diğer seçeneğe göre daha iyi korunduğu iddia edilebilir. 

Mosfetler tarafından yapılacak anahtarlama sebebi ile 

oluşturulan gürültü ile mikrokontrolcü devresi arasında 

gürültüyü engelleyecek toprak katmanları bulunmakta. 

Tasarım zorluğu Tasarım açısından bu kadar 

kompakt bir boyuta sığdırmak 

oldukça zor. 

Tasarım açısından diğer seçenekten daha kolay ve daha 

güvenli. 

Montaj ve dizgi 

zorluğu 

Kolay Çok zor. 

10 adet prototip için 

devre üretim maliyeti 

450$ 40$ 

Pratiklik Oldukça pratik, hazır alınan 

devreler gibi birçok projede 

kullanılabilir. 

Fazlasıyla pratik, hazır alınan devreler gibi birçok projede 

kullanılabilir. Aynı zamanda farklı şekillerde özelleştirilip 

farklı projeler için farklı avantajlar kazandırılabilir. 

Özel avantajlar Hazır alınan motor sürücülerden 

çok bir farkı yoktur. 

Farklı ara devreler tasarlanılarak mekanik avantajlar 

kullanılabilir. Aynı zamanda mosfetleri taşıyan devre daha 

yüksek akım taşıyacak mosfetler ile değiştirilerek 

kullanılırsa motor sürücünün taşıdığı akım kapasitesi 

kolayca arttırılmış olur. 

Komponent sayısı İki seçenekte de aynı. İki seçenekte de aynı. 

Boyutlar 24mm x 40mm 24mm x 40mm 

 

Görüldüğü üzere bu 3 farklı devreden oluşan montaj seçeneği 

aynı zamanda birçok avantajı öne sürüyor. Örneğin istenilen 

durumda MOS-FET taşıyan en alttaki devre daha yüksek akım 

taşıyabilecek MOS-FET’ler ile ya da daha verimli MOS-FET’ler ile 

değiştirilerek tam olarak istenilen sonuca ulaşılabilir. Bunun yanında 

en üstte bulunan mikrokontrolcü kartı hazırlanmış başka bir devre 

üstüne lehimlenerek çok daha farklı mekanik avantajlar sağlayabilir. 

Bu noktada opsiyonlar neredeyse sınırsızdır. İstenilen daha verimli 

soğutma olabilir, daha yüksek akım kapasitesi olabilir. Çok özel bir 
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montaj şekli olabilir ya da çok kompakt bir dizayn olabilir. Mekanik 

olarak lehimlemek mümkün oldukça istenilen ürünler yaratılabilir.  

Ancak en çok gözümüzü çelen avantaj ortada bulunan adaptör 

diye adlandırdığımız devreyi modifiye etmek oldu. Bu devreyi 

büyüterek aynı anda 6 tane motor kontrol sistemi kurabileceğimiz bir 

hale getirdik. 

Bunun yanında bu devre üzerinde PWM sinyallerini taşıma 

avantajımız oldu. Yine bu avantajı da kullanma kararı aldık ve 

devrenin üzerinde I2C protokolü ile haberleşen bir PWM dalga 

üretici entegre yerleştirdik. Bu sayede motor kontrolcülerimiz bir 

I2C hattı üzerinden daha az kablo ile ana kontrol kartına 

bağlanmakta. Aynı zamanda ana kontrol kartı üzerinde bulunacak 

STM32F7 mikrokontrolcüsünün gömülü kodunda bize rahatlık 

sağlayacaktır. Hatta mikrokontrolcünün PWM sinyalleri üretebilmek 

için zamanlayıcı kanallarını meşgul etmemiş olacağız. Kablo 

avantajı ve bahsi geçen avantaj gibi sebeplerden ötürü bunun da 

oldukça pratik bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. 

 

Şekil 43: ESC taşıyıcı devre ana şematik 

 

Şekil 44: ESC taşıyıcı devre 3 boyutlu görünüm, üstten 
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Şekil 45: ESC taşıyıcı devre 3 boyutlu görünüm, alttan 

4.3.1.2.6. Regülator ve Güç Dağıtım Kartı 

Aracımızın içerisinde bulunan bu kart pilden gelen gerilimi, 

üzerinde bulunan 2 adet 6 amperlik doğru akım çeviricileri ile 5 volt 

seviyesine getirir ve araçta kullanılmak üzere gerekli yerlere 

iletilmesini sağlar. Aynı zamanda üzerinde gerekli sigortalar ve 

geçici gerilim koruması anlık gerilim yükselmesi koruması gibi 

altyapıları bulundurur. Yine üzerinde bulunan kapasiteler sayesinde 

anlık gerilim düşüşü durumlarında gerekli enerjiyi sisteme geri 

sağlayabilmektedir. Bu devre tasarlanırken yüksek akım geçecek 

yollara çok dikkat edilmiştir. Gerekli akım taşıma kapasiteleri 

hesaplanıp güvenli şekilde yüksek akımlar taşınmıştır. Aynı 

zamanda üzerinde bulunan durum LEDleri sayesinde gerekli 

gerilimlerin varoluşu kontrol edilebilmektedir. 

 

Şekil 46: Regülatör ve güç dağıtım kartı ana şematik 
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Şekil 47: Regülatör ve güç dağıtım kartı 2 boyutlu ve 3 boyutlu görünüm, üstten 

 

 

 

4.3.1.2.7. Pil Anahtarlama ve Yönetim Kartı 

Pil anahtarlama ve yönetim kartı olarak adlandırdığımız kartın 

görevi çok büyüktür. Acil durumlarda pil ile tüm elektronik aksamın 

bağlantısını kesmek ana amacıdır. Devre üzerinde bu görevi 

gerçekleştiren 2 adet N tipi MOS-FET bulunur, bu MOS-FET’ler 

seçilirken güç kayıpları, sıcaklık artış değerleri, gibi birçok 

parametre hesaplanmış ve akabinde sağlaması yapılarak seçilmiştir. 

Bu MOS-FET’lerden hemen sonra bulunan bir akım sensörü anlık 

olarak elektronik aksamın çektiği akımı ölçer, ani kısa devrelere 

karşı bu devre üzerinde bulunan bir karşılaştırıcı operasonel 

yükseltici sayesinde akım sensöründen gelen veri belirlenen seviyeyi 

aştığı esnada ana MOS-FET’ler tüm elektronik aksama giden gücü 

keser ve faciayı engeller. Akım sensöründen sonra bulunan diğer iki 

MOS-FET ise sadece motor sürücü kartlarına giden gücü anahtarlar, 

anahtarlama verisini ise ana kontrol kartından alır, bu sayede yanlış 

giden bir şey olduğu durumlarda ana kontrol kartı motor sürücülere 

giden gücü tamamen keserken motor sürücüler dışındaki diğer tüm 

aksamlar çalışır vaziyette kalabilir. Bu devre tasarlanırken üzerinden 

çekilecek akım çok önemliydi, aynı zamanda akım sensörü ve MOS-

FET’lerin soğutulması büyük bir ihtiyaçtı. Bunun için iç düzende 

doğru bir yere konumlandırılması çok önemliydi. 
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Şekil 48: Pil anahtarlama ve yönetim kartı ana şematik 

 

Şekil 49: Pil anahtarlama ve yönetim kartı 2 boyutlu ve 3 boyutlu görünüm, üstten 

4.3.1.2.8. Basınç ve Sıcaklık Sensörü 

Aracımız görev esnasında iken su altındaki basınç ve sıcaklık 

koşullarını ölçebilmesi için geliştirdiğimiz sensör. Kontrol devremiz 

ile I2C hattı üzerinden haberleşecek bu sensörün tasarımında dikkat 

ettiğimiz nokta olabildiği kadar kompakt olmasıydı. TE 

Connectivity’nin MS5637 entegresi bu iş için tercih ettiğimiz 

entegreydi. Aşağıda BAS 30 ismini koyduğumuz devreyi 

göreceksiniz.  

 

                                                                   Şekil 50: Kendi tasarımımız olan basınç ve sıcaklık sensörü. 

 

4.3.1.2.9. Haberleşme Kartı 

Aracımız yarışma esnasına bir kabloya ihtiyaç duymayacak olsa 

da test esnasında aracımız ile iletişim kurmamız gerekiyor. Bunu 
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sağlayabilmek için birçok metot mevcut ancak içlerinden en 

güvenilir olanlarından biri HOMEPLUG standardı ile veriyi 

aktarmak. ITU ROV takımı elektronik ekibi olarak geçmiş 

zamanlarda bu standarda sahip hazır modülleri kullandık ve oldukça 

memnun kaldık. Modüllerin temelde gerçekleştirdiği şey 

ETHERNET protokolünü taşıması kolay ve düşük maliyetli olan, 

aynı zamanda elektromanyetik enterferanstan az etkilenen bir şekilde 

çevirip veriyi aktarmasıdır. Bu yöntem HOMEPLUG AV standardı 

olarak geçer. Bu sene, bu işlemi yapan sistemi kendi devremiz 

üzerinde kurmaya karar verdik. Jetson Nano’dan aldığımız Ethernet 

çıkışını kendi haberleşme kartımıza bağlayarak tek bir diferansiyel 

eşe çeviriyoruz ve bu sayede aracımız ile iletişim kurabiliyoruz. Aynı 

şekilde test esnasında kullanılmak için aynı devreden bir adet de su 

üstünde bulunuyor bu iki devre aradaki diferansiyel kabloyu iki 

sonda ETHERNET’e çevirerek iletişimi sağlıyor. Bu iletişim 

IEEE1901 standardı çerçevesinde gerçekleşmekte olup oldukça 

güvenilir bir altyapı sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 52: Haberleşme kartı şematik 

 

Şekil 51: Haberleşme kartı 2 boyutlu ve 3 boyutlu görünüm 
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4.3.1.2.10. Pil 

Bu sene katılacağımız yarışma için elektronik ekibi olarak araç 

üzerinde pil koyma gibi bir sorumluluğumuz oluştu. Bu oldukça 

titizce çözülmesi gereken bir sorundu. Pil hem yeteri kadar 

kapasiteye sahip olmalıydı hem de boyut olarak yeteri kadar küçük 

olmalıydı. Bunun için mekanik ekibimiz ile ortak çalıştık, sürekli 

olarak su geçirmez kutuyu değiştirerek, devrelerimizin boyutlarını 

ayarlayarak, güç hesapları, deşarj süresi hesapları yaptıktan sonra 

son olarak pili ürettirdiğimiz firma ile görüştük. Pili üretecek olan 

yerli firma ile yaptığımız görüşmeler sonucu uygun bir dizilime karar 

verdik ve pilin siparişini verdik. Pilimiz 4 seri 8 paralel bir 

konfigürasyondadır. Yaklaşık olarak 20 Amper/Saat kapasiteye 

sahiptir. Aynı zamanda pil paketimiz içerisinde bir adet sıcaklık 

sensörü bulunmaktadır. Yaptığımız hesaplar sonucu pilimizin 

aracımızı yaklaşık 2 saat çalıştırmasını öngörüyoruz. Bu çalışma 

süresi aslında istediğimizden oldukça az, ancak bu şekilde olmasının 

sebebi ise ağırlık. Bu sene aracımızı olabildiği kadar hafif yapmak 

istiyoruz. Bu şekilde ağırlık kategorisinde de yüksek bir puan 

hedefliyoruz. Son olarak, kullanacağımız pilin hızlı şarj edilebilir 

olması yönünde bir önceliğimiz olduğundan dolayı pil şarj devresini 

aracın içine yerleştirmek yerine, şarj işlemi gerektiğinde pilin araç 

dışına alınıp, güvenilirliğini ispatlamış şarj aygıtlarıyla şarj 

edilmesini planlıyoruz.  

 

                                Şekil 53: Üretilecek Olan 4S8P Konfigürasyonundaki Pilimiz. 

4.3.1.2.11. Jetson Nano 

Bu bölümde bahsetmek istediğimiz iki konu var, bunlardan 

birincisi Jetson Nano bilgisayarını tanıtmaktır. Jetson Nano bir 

bilgisayardır. Temelde iki devreden oluşur. İlk devre, modül de 

denilebilir, çip üzerinde sistem(SoC-System on Chip) olarak 

adlandırılan Tegra X1 işlemcisini ve bu işlemci için gerekli olan 
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bellek, güç yönetimi gibi sistemleri üzerinde bulunduran, SO-DIMM 

fiziksel arayüzüne sahip bir modüldür. Sistemin beynini oluşturan 

parça aslında bu modülün kendisidir. Modülün üzerine takıldığı 

devre ise bir taşıyıcı karttır. Bu taşıyıcı kart SO-DIMM arayüzüne 

çıkarılmış olan, PCI-e, MIPI, CSI, ETHERNET, eDP, USB gibi 

birçok altyapıyı kullanarak bir test ortamında ihtiyaç duyulabilecek 

özelliklere çevirir. Örneğin 4xPCI-e hattı bir m.2Key-e soketine 

sürülmüştür. Bu sayede istenilen m.2Key-e arayüzüne sahip aksesuar 

devreye takılabilir ve Tegra X1 işlemcisine bağlanabilir. Aynı 

zamanda bu taşıyıcı kart, Jetson Nano Modülünü çalıştırabilmek için 

gerekli olan güç sekansını, istenilen şekilde başlatır ve güç yönetimi 

yapar. Tegra X1 işlemcisi oldukça güçlü bir işlemcidir. Üzerinde 

bulunan CUDA çekirdekleri sayesinde grafik işlemlerini oldukça 

verimli ve hızlı yapar. Aynı zamanda bu sistem dünyanın dört bir 

yanında görüntü işleme, otonom görevler ve hesaplamalar gibi 

aplikasyonlarda oldukça sık kullanılmaktadır. ITU ROV Takımı 

Elektronik ekibi ve yazılım ekibi olarak ortak aldığımız kararlar 

sonucu günün sonunda en faydalı olacak sistemin Jetson Nano 

olduğuna karar verdik. Ve akabinde çalışmalarımıza başladık.  

Bahsetmek istediğimiz bir diğer konu ise aslında sene başında 

Jetson Nano için çok daha farklı planlarımız olduğuydu. ITU ROV 

Takımı Elektronik ekibi olarak sene başındaki planlarımız içerisinde 

Jetson Nano Modülünü taşıyacak olan bir taşıyıcı kart üretmek idi. 

Bu konu üzerine çok ciddi çalışmalar yaptık, birçok tasarım inceledik 

ve ciddi anlamda bilgi sahibi olduk. Prototip aşamasına yaklaşmış 

tasarımlarımız oldu ancak günün sonunda her ne kadar ciddi anlamda 

üretilmeye değer tasarımlar çıkarabilecek olsak da üretimin çok 

yüksek maliyetli olması sebebi ile bu devreden vazgeçtik. Zaten 

halihazırda yaptığımız tasarımlar maddi olarak sınırları zorluyor. 

Bütçemizi aşmamak için fark edeceğiniz üzere eşi benzeri 

görülmemiş çeşitli yöntemlere başvuruyoruz. Ancak bu sene için 

Jetson Nano taşıyıcı kartı yapmaya vakit ve bütçe yetersizliği 

yüzünden olumsuz karar verdik. 

4.3.1.2.12. Gömülü Yazılım 

Bu sene yaptığımız aracımızda bulunacak olan ana kontrol kartı 

devremizde çok önemli işleri üstlenecek olan bir gömülü kod 

bulunacaktır. Bu kod Jetson Nano bilgisayar ile haberleşmeyi 

sağlayacak, motor sürücüleri, güç anahtarlama sinyallerini, sensör 

verilerini ve IMU verilerini işleyecek bir kod olacaktır. Bu kod 

FreeRTOS kullanılarak yazılacak ve anlık olarak aracın yönelimini 

ve sudaki derinliğini düzeltecek, aracın kullanımını 

kolaylaştıracaktır. Geçtiğimiz senelerde dizayn ettiğimiz prototip 

sistemlerde yazdığımız kodlarda bütün bunları başardık. 
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                                                     Şekil 54: Güvenlik şartlarını gösteren çok basit bir şema 

Yukarıda kurmayı hedeflediğimiz ana kontrol devresinde olacak 

güvenlik yazılımını kabaca anlatan bir akış şeması bulunuyor. Bu 

şemada görüldüğü üzere aracımız ilk güç aldığı esnada Ana kontrol 

devresi çalışarak pil gerilimini kontrol edecek. Eğer pil gerilimi 

istenilen güvenli seviyelerde bulunuyor ise, Jetson Nano bilgisayarı 

besleyecek olan regülatör açma kapama hattı yukarı çekilerek 

belirlenen şekilde yavaşça Jetson Nano beslemesi açılacak. Eğer pil 

gerilimi yeterli seviyede değil ise ana kontrol kartı Jetson Nano ve 

motor sürücülere güç vermiyor ve pilin güvensiz bir şekilde deşarj 

olmasının önüne geçiyor olacak. Araç çalışırken pil deşarj olma 

sınırına geldiği vakit, ana kontrol kartı Jetson Nano bilgisayarından 

gelen sinyalleri görmezden gelerek motor sürücülere giden gücü 

kesebiliyor ya da aracı acil yukarı çıkarma işlemine başlıyor olacak. 

Aracımız kablosuz olarak çalışacağından bu tür güvenlik 

önlemlerine çok değer veriyoruz. Aracın çalışması için önceliğimiz 

her zaman pilin güvenli bir gerilim seviyesinde olması ve acil durum 

buton mekanizmasının doğru konumda olmasıdır. 

Bu sene kodlarımızı yazılım ekibi ile birlikte çok daha iyi ve çok 

daha verimli yazmayı hedefliyoruz. Bizim gömülü kod yaklaşımımız 

her zaman yekpare bir şekilde her yanıyla kendi yazdığımız kodlar 

oldu. Gerek farklı sensörler için kütüphaneler gerek özel 

fonksiyonlar ve matematiksel metotlar olsun, bütün kodları kendimiz 

yazacağız. Şu an dizayn sürecinin bitme eşiğinde bulunmaktayız. 

Devrelerimizi dizip, gerekli testleri gerçekleştirip donanımın doğru 

çalıştığından emin olduktan sonra gerekli gömülü kodları hazırlayıp 

testlerini ve ayarlamalarını yapacağız. 
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4.3.1.2.13. Acil Durum Buton Mekanizması 

Aracımız su altında kablosuz olarak çalışacaktır. Bu operasyon 

kendisi ile birlikte bazı güvenlik önlemlerini şart haline getirir. 

Araçta bir sorun çıktığında, düzgün çalışmadığında veya tehlikeli bir 

durum olduğunda aracın gücünün kesilebilmesini şart görüyoruz. Bu 

sebepten ötürü Acil durum buton mekanizmasını dizayn ettik. Bu 

mekanizmanın bir kısmı araç içinde bir kısmı araç dışında bulunuyor. 

Araç dışında bulunan kısımdaki güçlü mıknatıs araç içinde bulunan 

kısımdaki devreye konumlandırılmış sensör tarafından manyetik 

alanı ölçülerek tespit edilir. Mıknatısın mekanizmaya tutturulmuş 

olması güvenli durumu ifade eder. Acil bir sebepten ötürü aracın 

gücünün kesilmesi ise mıktasın mekanizmadan ayırmasıyla sağlanır. 

Üzerinde Hall etkisi sensörü kullanılan bu devre pil anahtarlama ve 

yönetim devresine bağlanır ve acil bir durumda pil ile tüm elektronik 

aksam arasındaki bağlantıyı kesebilme yetisine sahiptir. 

 

Şekil 55: Acil durum buton mekanizması şematik 
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Şekil 56: Haberleşme kartı 2 boyutlu ve 3 boyutlu görünüm 

 

 

4.3.1.2.14. Üretim 

Bu sene yarışma için tasarladığımız bütün devrelerin dizgisini ve 

testlerini kendimiz gerçekleştireceğiz. Elektronik aksamlar dizayn 

gereği oldukça kabiliyet gerektiren bir takım dizgi sürecinden 

geçecekler. Devrelerimiz arasından uygun olanları yurt içinde 

ürettirmeyi, uygun olmayanları ise yurt dışında ürettirmeyi 

planlıyoruz. Ayrıca bu sene yaptığımız dizayn sonucu çok fazla 

komponent sipariş edeceğiz. İhtiyaç duyduğumuz çoğu komponent 

yurt içinde satılmadığı için, yurt içinde bulunan bazı tedarikçiler 

aracılığıyla siparişlerimizi vermemiz gerekiyor.  

 

                                                                      Şekil 57: İç düzen kesit görünümü           Şekil 58: ITUROV ESC 

 

 

4.3.1.3.Algoritma Tasarım Süreci  

İnsansız su altı aracımızın verimli biçimde çalışabilmesi ve görevleri yerine 

getirebilmesi için birçok algoritma geliştirilmesi gerekmektedir. Bu algoritmalar 

özetle aracın kontrol algoritması, haberleşme algoritmaları ve yarışmadaki üç 

görevi gerçekleştirmek için tasarlanması gereken cisim arama ve cisim tanıma 

algoritmaları olarak sıralanabilir. Bu algoritmalardan bazıları aracımızda 

bulunan ARM Cortex-M3 işlemci tabanlı STM marka kontrolcü kartında, 

bazıları aracın beyni olarak görülebilecek NVIDIA Jetson Nano mini 
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bilgisayarında bazıları ise gerektiğinde iletişim kurulması için kullanıcı dizüstü 

bilgisayarında çalışacaktır. 

Bu süreçte nihai olarak yarışma görevlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. 

Gerek görevleri gerçekleştirmek için algoritmalar gerekse yukarıda belirtilen 

kontrol ve haberleşme algoritmaları tasarlanırken ilgili alanlarda deneyim 

kazanma amacı güdülmüş, bu bağlamda hazır parça, kütüphane ve kod blokları 

kullanmak yerine mümkün olduğu kadar ekip tarafından hazırlanmış olan kodlar 

kullanılmıştır ve kullanılacaktır. 

 

4.3.1.3.1. Kontrol Algoritması 

Hareket kabiliyeti olan tüm araçlarda kontrol çok önemlidir, 

araçlar ideal ortamda çalışmayacağından bir takım çevresel etmenler 

gereği her zaman beklenen şekilde hareket etmeyebilir. Bu sebeple 

araç hareketlerinin sadece gerekli motorlara güç vererek kontrol 

edilmesi her zaman sağlıklı sonuç vermeyecektir. Temelde motorlara 

verilen güç sonucunda araç üzerindeki IMU sensöründen alınan 

veriler ile geri besleme yapılarak gerçekleştirilecek kontrol 

algoritmaları araç hareketinde daha sağlıklı sonuç sağlar. 

 Aracımızın simetrik tasarımı ve düşük hızlarda çalışacak olması 

göz önünde bulundurularak lineer kontrolör modellerinin aracın 

kontrolü için yeterli olacağı öngörülmüştür. Bu bağlamda aracın 

kontrolcüsünde PID tabanlı bir hız kontrol algoritması çalışacaktır. 

Araç hazır hale geldiğinde havuz ortamında algoritma test edilecek 

ve uygun PID katsayıları koda entegre edilecektir. Kontrol 

algoritması tasarımında başlangıçta The Design of PID Controller [1] 

makalesinden faydalanılarak ön algoritma oluşturulmuştur. 

Araştırma sürecinde Model-Based Feedback Linearization 

Controller [2] makalesi ve lineer olmayan kontrol işlemleri için 

Kalman Filtre tasarımında Iterative Kalman Filter and Related 

Algorithms for Non-linear Systems [3] makalesi incelenmiştir. Bu 

kontrol seçenekleri kontrol istenen anlamda gerçekleşmez ise 

denenecektir. 

4.3.1.3.2. Haberleşme Algoritmaları 

Araç sistemindeki başlıca haberleşme yapıları şu şekildedir: 

• Araç içerisindeki kontrolcü ve mini bilgisayar arasındaki haberleşme 

• Araçtaki kontrolcünün üzerindeki sensörler ile haberleşmesi 

• Mini bilgisayar Jetson Nano’nun üzerindeki sensörler ile 

haberleşmesi 

• Gerektiğinde aracın konnektör ile bağlanarak herhangi bir dış 

bilgisayar ile haberleşmesi 

Kontrolcü üzerine RTOS (Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi) 

çalışacaktır, kontrolcü sürekli olarak üzerinde bulunan IMU, basınç 

sensörü, sonar gibi sensör verilerini okuyacaktır. Bu veriler eş 

zamanlı olarak bir byte dizisi şeklinde kodlanarak mini bilgisayara 

gönderilecektir. Mini bilgisayar üzerinde gelen bit dizisi sensör 

verilerinin kodu çözülecek, belirlenen sensör verileri görev kodları 
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çalışırken kullanılacaktır. Ayrıca çalışan görev kodları aracın 

hareketi için sürekli olarak komut belirlemektedir, bu komutlar yine 

bir byte dizisi şeklinde kontrolcüye gönderilmekte ve kontrolcü 

tarafından kodu çözülüp gerekli motorlara gerekli miktarda PWM 

sinyali verilmektedir. Araç üzerinde biri stereo olmak üzere iki 

kamera ve bir adet hidrofon devresi bulunacaktır. Bu sensörlerin 

mini bilgisayara bağlı olması planlanmaktadır. Kamera görüntüleri, 

stereo kameranın verdiği derinlik verisi ve hidrofon devresinden 

gelen veriler sürekli olarak Jetson’da okunacaktır. Okunan veriler 

tıpkı kontrolcüden gelen sensör verileri gibi gerekli kısımlarda 

görevleri gerçekleştirirken kullanılacaktır. Araç bilgisayarı ve 

kontrolcüsüne araç kapalı iken sürekli erişim olamayacağından 

dışarıdan bir kontrol mekanizmasının var olması kaçınılmazdır. 

Aracın gerekli olduğu durumlarda bir konnektör ile başka bir dizüstü 

bilgisayara bağlanabilecektir. Bu bilgisayarda kullanılacak bir dış 

arayüz ile araç haberleşebilecektir. Bunun için TCP-IP protokolü 

kullanılacak, araç bilgisayara ethernet portu üzerinden bağlanacaktır. 

Bu arayüzden dış arayüzler kısmında daha detaylı bahsedilmiştir.  

 

Şekil 59: Kontrolcü genel akış diyagramı 
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Şekil 60: Araç bilgisayarı akış diyagramı 

 

 
 

4.3.1.4.Görevler İçin Tasarlanmış Algoritmalar 

A. Kapıdan Geçiş Görevi 

A görevinde havuzun herhangi bir bölgesinde yer alan 

dikdörtgen biçimde bir kapının bulunması ve aracın kapının 

içerisindeki biri büyük biri küçük olmak üzere iki farklı bölgenin 

birinden geçmesi istenmektedir. Bu görev için şöyle bir algoritma 

belirlenmiştir: 

Araç koyulduğu yer itibariyle öncelikle kendi etrafında bir tam 

tur atar ve bu tur sırasında nesneyi arar ve bulmaya çalışır. Eğer 

nesne tespit edilemezse havuz duvarına düz bir şekilde hareket 

etmeye başlar. Duvar bulunduktan sonra kendisini duvara göre 

hizalar ve sağa doğru dönüş yapar. Havuz duvarına paralel olacak 

şekilde araç ilerlemeye devam eder. Belli bir süre sonra kendi 

etrafında tekrar bir tam  tur atıp nesneyi arar. Nesneyi bulamadığı 

takdirde araç kendini duvara göre hizalar ve bu döngüyü sürekli 

olarak tekrarlar. Araç düz gitme durumundayken karşısına bir duvar 

çıkarsa kendisini duvara göre hizalar ve sağa doğru dönüş yapar. Sarı 

renge göre havuzu arar ve kapıyı tespit etmeye çalışır. Kapı tespit 

edildiği zaman, kapıya güdümlenir ve yaklaşır. Eğer kapıyı tek çizgi 

halinde tam yandan olacak şekilde görüyorsa araç iki dikey çizgiyi 

görene kadar kapı etrafında kapıya bakarak gezinir. İki dikey 

çizginin uzunluklarını kıyaslayarak hangisinin araca daha yakın 
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olduğunu tespit eder. Yakın olan çizgiyi ekranın uygun tarafına 

(yakın çizgi sağdaysa sağa, yakın çizgi soldaysa sola) yerleştirir. 

Aracı yavaşça ileri doğru sürerken belirlediğimiz çizgiyi uygun 

alandan çıkartmamaya çalışır. Eğer diğer çizgi ekranın uygun alanına 

gelirse araç kapının tam ortasına gelmiş demektir. Aracın yüksekliği 

kontrol edilir, araca ileri komutu verilir ve kapıdan geçilir. 

 

Şekil 61: Kapıdan geçiş görevi algoritması 

B. Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması 

Denizaltının Tespiti ve Su altı Aracının Konumlanması görevi üç 

ayrı algoritmayla tamamlanacaktır:  Birinci kısımda çemberler 

aranır. İkinci olarak çemberlerin merkezi hesaplanır. Son aşamada 

ise merkezi tespit edilen çemberlerin ortasına aracın iniş yapması 

sağlanır. 

Çemberlerin tespiti için yazılım ekibimizin geliştirdiği iki aşamalı 

arama algoritması kullanılacaktır. Arama algoritmasının ilk 

kısmında araç denizaltını görebilecek derinliğe kadar havuzda 

alçalır. Sonra etrafında tam bir tur atacak şekilde döner. Bu esnada 

denizaltının kırmızı renkteki parçası tespit edilmesi durumunda o 

yönde hareket edilir. Hareket süresince aracın altındaki kameradan 

siyah çember parçası olup olmadığına bakılır. Eğer çember parçası 

tespit edilirse araç yükselerek çemberlerin merkezini hesaplar ve 

merkeze güdümlenir. Arama algoritmasının ikinci kısmında yani 

kırmızının bulunamaması durumunda ise araç suyun yüzeyine 

yükselir ve havuzun duvarlarına hizalanmış şekilde hareket ederek 

siyah çemberleri aramaya başlar.  Alt kamerada çember parçaları 

görülmeye başlandığında araç çemberlerin merkezine doğru 

güdümlenir.    

Çemberlerin merkezine güdümlenen araçta iniş algoritması 

devreye girer. Bu algoritmada kırmızı filtre uygulanarak denizaltının 

konumu ile tespit edilen çemberlerin merkezleri kıyaslanır. Bunun 

amacı çemberlerin merkezlerinin tespitinin doğruluğunu teyit 

etmektir. Çemberlerin merkezi bulunduysa araç alçalmaya başlar. 

Sensörlerden gelen veriye göre havuz zeminine iniş yaptığında 

denizaltının yanına park eder. Bu görevde kullanılacak kameraların 

seçiminde Python, OpenCV ve ROS ile uyumluluğu ve muadillerine 

göre düşük maliyetli olması göz önüne alınmıştır. Alt kamera olarak 

düşük ışıkta çekim özelliğine  sahip Low-Light HD USB Camera, 
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arama algoritmasında ise duvarları hizalaması için stereo kamera 

kullanması kararlaştırılmıştır. Stereo kamera modeline henüz karar 

verilmemiş olup Intel® RealSense™ Depth Camera D435i veya 

Intel® RealSense™ Tracking Camera T265 ‘larından biri tercih 

edilecektir. İniş algoritmasında derinlik tespitinde kullanılmak üzere 

Ping-Sonar-R2-RP ve BAS30 barometre kullanılacaktır. Arama ve 

iniş algoritmalarında NVIDIA Cuda Toolkit paketinin kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Bu paketin kullanılmasının sebebi Jetson Nano ile 

uyumlu çalışması ve gerekli derin öğrenme algoritmalarını 

desteklemesidir. Çemberin araca göre nerede olduğunu anlamak için 

yeni bir derin öğrenme modeli yazılım ekibi tarafından 

geliştirilecektir. 

Denizaltındaki kırmızılığın tespitinde geleneksel görüntü işleme 

yöntemleri kullanılacağı için Python ile uyumlu OpenCV 

kütüphanesi kullanılacaktır. Geleneksel görüntü işleme 

algoritmasının adımları aşağıdaki gibidir: 

  1.Görüntüyü girdi olarak oku 

  2.Girdiyi tek kanallı hale getir 

  3.Kareyi medyan filtresinden geçir 

  4.HSV filtreleme algoritmalarını çalıştır 

  5.Kenarları tespit et 

  6.Kırmız bölgeyi kapsayan dikdörtgenin merkezini bul 

 

Şekil 62: Denizaltının tespiti ve araç konumlandırma görevi algoritması 
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Şekil 63: Hedef tespiti ve imhası görevinde izlenecek yöntem 

C. Hedef Tespiti ve İmhası 

Hedef tespiti ve imhası görevinde fiziksel yapısı daha önce 

belirlenmiş iki farklı hedef bulunmaktadır. Hedeflerden birinde 

pinger bulunmaktadır. Pinger, belirtilen frekansta bir sinyal 

yaymak için kullanılmaktadır. Görevde ilk amaç hedeflerden 

pingerli olanı yayılan sinyali izleyerek tespit etmek ve pingerli 

hedefi imha etmektir. Denizaltı görevinde de bahsedildiği gibi 

hedeflerin benzerlerinin yapılması ve su altı görüntüleri ile derin 

öğrenme tabanlı bir model oluşturulması planlanmıştır. Araç 

suya bırakıldıktan sonra hedefleri bu model sayesinde tespit 

edecektir. Tespit ettikten sonra karşısında bulunan iki hedefi 

ortalayacak şekilde, yukarıda görüldüğü gibi kendini 

konumlandıracaktır. K ve L hedeflerin olduğu noktalar olmak 

üzere |PT| doğrusu üzerinde araç konumlandırılmış olacaktır. 

Sonrasında araç H noktasına yaklaşırken elektronik ekibi 

tarafından tasarlanmakta olan hidrofon devresi aracılığıyla veri 

alınmaya başlanacaktır. Yeterince işlenebilir büyüklükte bir veri 

elde edilince araç etrafında dönerek sinyalin hangi yönden 

geldiğini bulmak için arama algoritmasını gerçekleştirecek, 

alınan sinyalin genliği ile hangi tarafta pinger olduğu tahmin 

edilmeye çalışılacaktır. Eğer tahmin edilemezse araç H noktasına 

doğru ilerleyecektir. Belirli bir mesafe sonra araç duracak ve bir 

daha hidrofonlu arama algoritmasını gerçekleyecektir. Eğer yine 

bulamazsa kendi etrafında dönerek görüntü işleme yardımıyla 

yerlerini bulduğumuz hedeflere güdümlenecek ve önce K 

hedefine yönelip ölçüm yaparak değerlerini alacak sonrasında 

|PT| doğrusunu hizalayıp aynı işlemi L hedef için de 

gerçekleştirecektir. Bu sırada hedeflere olan uzaklıklarını da 

bozmadan eşit mesafeden ölçümlerini yapmış olacaktır. Gelen 

verilerin farkına göre pingerin yerini bulup pingerli hedefe 

güdümlenecektir. Sonrasında pingerin etrafında kamera ile 

aracın hedefi gördüğü konumda derinlik taraması yapılacak, 

görüntü işleme yardımıyla hedef seviyesi tespit edilecektir. Son 

olarak araç pingerli olduğunu tespit ettiği topu devirecektir. 
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4.4.2. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracın algoritma tasarımlarından, algoritma tasarım kısmında detaylı 

olarak bahsedilmiştir. Yazılım tasarım kısmında bu algoritmaları 

gerçekleyecek ve bu gerçekleme sürecinde kullanılacak yazılım araçlarından 

bahsedilecektir.  

Aracın bilgisayarı olan Jetson Nano’da çalışacak tüm algoritmalar 

Python programlama dili kullanılarak kodlanacaktır. Bu programların 

çalıştığı Jetson’da Ubuntu 18.04 işletim sisteminin çalışması 

planlanmaktadır. Görevler için yazılan kodlarda bahsedilmiş olan klasik 

matematiksel görüntü işleme uygulamaları için açık kaynak bilgisayarlı görü 

kütüphanesi OpenCV kullanılacaktır. Yapay sinir ağları tabanlı çalışan ve 

derin öğrenme yöntemini kullanarak model eğitme işleminde ise YOLO ve 

TensorFlow kütüphaneleri kullanılacaktır. Dış arayüzler kısmında detaylı 

olarak anlatılan kontrol arayüzü PyQt5 kütüphanesi kullanılarak 

geliştirilmektedir. Araç bilgisayarı ile kontrolcüsü arasındaki haberleşmenin 

araç bilgisayarı kısmında yine Python ile kodlanan bir program sürekli 

çalışarak kontrolcünün gönderdiği verileri alacaktır. Bu kodda haberleşme 

için Serial kütüphanesi kullanılacaktır. İki cihaz arasındaki haberleşme seri 

haberleşme tipindedir.  

Mikrokontrolcüde çalışacak olan tüm programlar ise C++ programlama 

dili ile kodlanmaktadır. Mikrokontrolcüde RTOS (Gerçek Zamanlı İşletim 

Sistemi) olarak FreeRTOS bulunacaktır. Mikrokontrolcüdeki C++ ile 

kodlanmış programlar sensörler ve Jetson ile sürekli iletişimi sağlayacaktır. 

4.4.2.1.Simülasyon 

Tahmin edilebileceği üzere insansız su altı araçlarının yazılım ve 

algoritma tasarımındaki en büyük problemlerden biri deneme 

imkanının olmamasıdır. Tüm algoritmalar tasarlanmış, kodlanmış 

kullanıma hazır hale getirilmiş olsa da fiziksel olarak üretilmiş bir 

araç meydana getirilmeden önce bu algoritmaların düzgün çalışıp 

çalışmadığı anlaşılmamaktadır. Araçların fiziki üretiminin gecikmesi 

yazılımsal problemlerin çözümlenmesini geciktirmektedir. Bu 

durumu çözmek için benzetim (simülasyon) ortamları kullanılabilir. 

Su altı sistemimizi başarılı bir biçimde simüle edecek, yazılan 

kodların denenmesine imkan sağlayacak bir simülasyon ortamı için 

detaylı bir araştırma yapılmıştır. Simülasyon ortamı olarak ROS 

(Robot İşletim Sistemi) altyapısını kullanan uuvsimulator [4] 

benzetim aracı belirlendi. Araç şasisi, motor konfigürasyonları, 

stereo ve klasik olmak üzere kameralar, motor itki güçleri, IMU ve 

gyro bilgileri ile aracın CAD çizimi aracın gerçek parametreleri ile 

benzetim ortamına eklenerek yarışmadaki muhtemel havuz ortamı 

büyük ölçüde oluşturuldu. Geliştirilen algoritmaların kodları araç 

üzerinde bu simülatör sayesinde denenebilecek, hata ayıklama ve 

yazılım geliştirme işlemleri efektif biçimde sürdürülebilecektir. 

Aracın üretim ve montajı bittikten sonra da benzetim testlerinin 

yanında gerçek havuz testleri de yapılabilecektir. 
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4.4.2.2.ROS Paket Yapısı 

Aracımızın bilgisayarı ROS’u (Robot işletim Sistemi) 

kullanmaktadır. ROS en basit tanımıyla robotları kontrol etmeyi 

sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İsminde işletim sistemi ifadesi 

geçse de klasik anlamda bir işletim sistemi değildir. Robotlar 

karmaşıklaştıkça, üzerlerindeki sensör sayısı ve çeşidi arttıkça 

kontrol etmesi de karmaşıklaşır. Aynı anda birçok sensörden veri 

alınması ve yine aynı anda birçok aktüatöre sinyal gönderilmesi 

gerekir. Bu durumda ROS sahip olduğu basit fakat etkili 

yayıncı/abone (publish/subscribe) mesajlaşma modeli robotun 

çalışmasını kolaylaştıracaktır. ROS mimarisinde birbirleriyle 

iletişim kuran düğümler bulunur. Burada düğümden kasıt işlem 

yapabilen birimlerdir. Kendi aracımız için örneklendirecek olursak; 

bir düğüm kontrolcüden gelen sensör verilerini işlerken başka bir 

düğüm bu verileri yayınlayan düğüme abonedir ve bu düğüm bu 

verileri işleyerek hareket kodunda kullanır. Gerekli motor hareketini 

sensör verisini işleyen abone olan başka bir düğüm kontrolcüye 

göndererek aracın motorlarının istenen şekilde çalışmasını sağlar. Bu 

düğüm yapısı ile birçok farklı kod birbiri ile iletişim kurarak düzgün 

biçimde çalışabilir. Aracın ROS düğüm yapısı yazılım geliştirme 

süreci ilerledikçe değişebilir. Şimdilik planlanan düğüm yapısına 

göre USB kamera görüntüleri usb_front, usb_bottom, kontrolcü ile 

haberleşme ros_serial, A, B, ve C görevleri için mission_a, 

mission_b ve mission_c düğümleri kullanılacaktır.  

ROS içerisinde birçok simülasyon aracı ve hazır sensör modelleri 

de bulundurur. ROS ekosisteminin sağladığı uuvsimulator’den 

simülasyon başlığında detaylı bahsedilmiştir. 

 

 

Şekil 64: UUV simülatör görüntüsü 

4.5.Dış Arayüzler 

Ön tasarım raporunda da bahsedildiği üzere dış arayüzün işlevi, yarışmaya 

hazırlık aşamasında aracı kontrol etmeye ve görevleri aracı sudan çıkarmadan test 

etmeye kolaylık sağlamaktır. Simülasyonda test ettiğimiz görev kodlarını gerçek 

havuz koşullarında bu arayüz sayesinde canlı görüntü alarak test edebiliyoruz. Bu 
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işlevlerin yerine getirilmesi için python dilinde yazılmış olan servisler kamera 

haberleşmesi, joystick, veri haberleşmesi, arayüz güncelleme ve seyir defteri tutma 

(log) şeklindedir. Tüm servislerin eşzamanlı ve en düşük gecikme ile çalışabilmesi 

için her biri ayrı thread’de çalışmaktadır. Kamera haberleşmesi araç tarafından 

yapılan kamera yayınlarının alınıp arayüze aktarılmasını sağlar, bu alt bileşende 

gstreamer paketi kullanılmaktadır. Veri haberleşmesi alt bileşeni joystick’ten gelen 

verinin ekibimizce belirlenen haberleşme mesaj tipine uygun olarak paketlenip 

araca gönderilmesini ve araçtan gelen sensör verisinin arayüz güncelleme alt 

bileşenine aktarılmasını sağlar, bu alt bileşende python dilindeki socket 

kütüphanesinden yararlanılarak TCP/IP protokolü kullanılmaktadır. Arayüz 

güncelleme alt bileşeni arayüzde gösterilmesi istenilen tüm verinin arayüzde 

gösterilmesini ve buton, slider gibi araçların gerekli fonksiyonlara etki etmesini 

sağlar, bu alt bileşende python dilinde PyQt kütüphanesi kullanılmıştır. Seyir defteri 

alt bileşeninde sürüş esnasında araçtan gelen tüm verinin sürüş sonrasında yazılım 

ekibimiz tarafından incelenmesi üzerine kaydı tutulmaktadır. Arayüz, test 

süreçlerinde arayüzü kullanan ekibimize kolaylık sağlayacak ve gerekli tüm bilgiyi 

gösterecek şekilde detaylıca Qt Designer uygulaması ile tasarlanmıştır. Ayrıca 

aracın testler sırasında tehlikeli bir durum meydana getirmesi halinde basılarak 

aracın elektriğini kesen bir acil durdurma butonu eklenmiştir. Böylece test ortamının 

ve test sırasında müdahale etmesi gereken ekibimizin güvenliğini sağlanmıştır. 

 
                                Şekil 65:Test Arayüzü 

5. GÜVENLİK 

5.1.İş Güvenliği 

Bu sene İTÜ ROV Takımı olarak ROV’un tasarımı, montaj gibi teknik işlerin 

yanı sıra en büyük önceliğimizi iş güvenliği ve emniyetine verdik. Testlerde, 

atölye çalışmalarında, atölye dışı çalışmalarda kısacası her aşamada önceliğimiz 

çalışmak için güvenli ve konforlu alanı oluşturmak oldu. Takım olarak, ekip 

üyelerine herhangi bir zarar gelmemesi ve olası iş kazalarını önlemek için her 

türlü önlemi uygulamaktan kaçınmadık. Bu nedenle iş güvenliği protokollerini 

ve prosedürlerini yerinde ve tam bir şekilde uygulama yoluna gittik. 

Şartnamede yer alan isterler doğrultusunda aşağıdaki önlemler alınmıştır: 
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• Yer istasyonu üzerinde acil bir durumda güç aktarımını kesmek üzere erişimi 

kolay bir yere konumlandırılmış acil durdurma butonu bulunacaktır. Bu buton 

hakkında yarışma ekibine (pilot ve y. pilotlar) bilgi verilecektir.    

•Aracın su üstü kontrol istasyonu ile iletişimini sağlayan kablo üzerinde fazla 

akım çekilmesi durumlarına önlem olarak sigorta yer alacaktır. 

• Elektrik motorlarının izolasyonu iç bobinlerin epoksilenmesi ile elde edilecek 

olup, dış kısımları da olası bir kazayı engellemek için parmakların giremeyeceği 

bir kafes ile korunacaktır.   

• Tasarımsal olarak sivri uçlardan kaçınılacak, araç üzerinde sivri noktalar da eğe 

ve zımpara yardımı ile yuvarlatılacaktır.    

• Elektriksel bağlantıların gergin olmaması üzerine yarışma esnasında kablo 

tutan ekip üyemize bilgilendirme yapılacaktır. Aracın üzerine ve yer istasyonuna 

koyulacak karabinalar kabloyu olası bir gerginlik durumunda bağlantı 

kopmalarına karşı koruyacaktır.    

• Yer istasyonu ve aracın elektriği su üstünde ayrılacak, aynı hat üzerinden 

beslenmeyecektir. 

• Tüm parçalar sıkı bir şekilde monte edilecek, serbest şekilde kablo ve parça 

bırakılmayacaktır.   

• Motorlar herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için ızgara şeklinde akışı 

bozmayacak koruyucular bulundurur.    

• Aracın üzerinde herhangi bir sorun oluşmasına karşılık kapatma tuşu olacaktır.  

• Aracın bataryasının tükenme durumuna karşılık %10’un aşağısına düşmesiyle 

su yüzeyine çıkmaya çalışacaktır.  

Bunların haricinde aşağıdaki önlemler aracın özellikle üretimi esnasında alınan 

önlemlerdir: 

• Kesici el aletleri ve elektrikli aletler kullanırken gözlük ve koruyucu eldiven 

takılması.    

• Epoksi, hızlı yapıştırıcı gibi malzemelerin ten ile temasından kaçınmak için 

eldiven kullanımı.   

• Yüksek devirli el aletlerinin kesme işlemi esnasında kesme ekseninde bir insan 

bulunmaması.   

• Yangın durumlarına karşı atölyede yangın tüpü bulundurulması.    

• Acil durumlara karşı atölyede ilk yardım kiti bulundurulması.    

• Lehim dumanından kaçınmak için ortamın düzenli şekilde havalandırılması.  

• Yüksek gerilimin geçtiği kabloların eldiven yardımıyla tutulması.  
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Yukarıda yer alan güvenlik önlemleri tüm ekip üyeleri ile paylaşılarak olası 

kazalardan kaçınılır ve kaza durumlarında yapılabilecekler hakkında bu üyeler 

bilgilendirilir. Bunun yanında denemeleri yaptığımız esnada aracın ve takım 

üyelerinin güvenliği açısından belli başlı prosedürlerimiz bulunmaktadır.   

• Bunun en başında can yeleği takmak ve su geçirmez eldiven kullanmak gelir. 

• Çevrede kazaya sebebiyet verebilecek her türlü kesici alet ve elektrik kaçakları 

kontrol edilir  

• Çalışma sahasında eğer varsa bulunan risk altındaki kişi veya kişiler uyarılır. 

• Çalışma anında profesyonel dalgıç yardımı ile araç kontrol edilir.  

• Ayrıca pandemi risklerini en aza indirmek adına maske kullanımı her alanda 

zorunludur. Çalışma binasına girişlerde HES kodu kontrolü yapılmaktadır. 

5.2.Kontrol Listeleri 

Aracın yüzdürüldüğü durumda takip edilmesi gereken bu yönerge teste katılan 

tüm üyelere belirtilerek, gerekli önlemleri almaları sağlanır. 

 

Başlangıç Kontrol Listesi 

• Etrafı kontrol et  

• Güç kaynağını kapalı tut  

• Güç kablosunu Su altı aracı’na bağla  

• Anderson konektörlerini güç kaynağına bağla  

• Elektronik muhafazayı kontrol et  

Dalış Öncesi Kontrol Listesi  

• Yer istasyonunu başlat  

• Su altı aracı’na güç ver  

• Su altı aracı’nı başlat  

• Elektronik sistemi kontrol istasyonundan kontrol et  

• Su altı aracı’nı yere koy ve insanların iticilerden uzak durduğundan emin ol  

• Su altı aracı’nı manuel moda getir  

• Su altı aracı’nı devreye al  

• Vektörlenmiş iticilerin serbestçe döndüğünü kontrol etmek için ileri / geri 

çubuğunu ileri doğru bastır  

• Dikey iticilerin serbestçe dönüp dönmediğini kontrol etmek için yukarı / aşağı 

çubuğu öne doğru bastır 

• Su altı aracı’nı devre dışı bırakın.  

• Su altı aracı’nı suya koyun  
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• Su altı aracı’nı devreye alın.  

• Tüm aracı tekrar yer istasyonundan kontrol edin (kamera, elektronik cihaz…)  

• Sızıntı kontrolü  

• Su altı aracı’nın yüzdürme ve stabilite kontrolü 

Dalış Kontrol Listesi  

• Zamanlayıcıyı başlat  

• Görev tamamlandıysa Su altı aracı’nı yere bırak Eğer Balon Bulunduysa (Eğer 

araç çalışırken balon bulunursa)  

• Gücü kapat  

• Su altı aracı’nı sudan çıkar  

• Su altı aracı’nı kontrol et ve sorunları bul  

• Sorun çözülürse, Su altı aracı’nı tekrar çalıştır  

Yanlış iletişim (İletişim eksikliğiyle karşılaşılırsa)  

• İletişimi kontrol et  

• Bir sorun aramaya başlat  

• Yer istasyonunu yeniden başlat  

• Su altı aracı yeniden başlatılamazsa, gücü kes  

• Su altı aracı’nı yere al  

• Su altı aracı’nı kontrol et ve sorunları bul  

• Sorun çözülürse, Su altı aracı’nı tekrar çalıştır  

Dalış Sonrası Kontrol Listesi  

• Aracı temiz suyla yıka  

• Kumlu bir ortamda veya deniz yosununda çalışılıyor ise, iticilerin içindeki kum 

ve deniz yosununu temizle 

                

     Şekil 66: Havuz başındaki kablo görevlilerin can yeleği ve su geçirmez eldiven kullanımı 
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6. TEST 

Normal şartlar altında test süreci İTÜ bünyesinde hizmet veren olimpik 

havuzda olacaktı. Ancak son durumda havuzun kullanıma kapatılmasıyla aracın 

testlerini başka bir yerde yapmak durumunda kaldık. Bu noktada en yüksek seçenekler 

kampüs içerisinde yer alan Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı havuzu veya 

aynı şekilde kampüs içerisinde yer alan gölet şeklinde belirlenmiştir. Bu alanlarda 

aracımızı yüzdürmek için öncelikle izin almamız gerekiyor ve bu izinler üzerine 

çalışmalarımız devam ediyor. Küçük çaplı sızdırmazlık testleri 20 litrelik kaplarda 

yapılmaya devam edilecektir. Elektronik kısmın testleri üyelerin kendi evlerindeki 

imkanlarla devam etmekte ancak osiloskop gibi daha gelişmiş aletlerin gerektiği 

noktalar, bu testlerin ertelenmesine neden olmaktadır. Yazılım için gerekli olan testler 

aynı şekilde devam etmekte, bazı algoritmalar simülasyon ortamında denenmeye 

devam etmektedir. Tasarlanan iticiler için geliştirilen test düzeneği kullanılamasa da 

ilerde kullanılması planlanmaktadır. Bu basit kuvvet kolu düzeneği sayesinde iticilerin 

itiş gücü değerlerine ulaşılabilmektedir. 

 

Şekil 67: İticilerin test edilme anı 

7. TECRÜBE 

Tasarım sürecinin karantina zamanına denk gelmesi bize çok farklı açılardan 

tecrübeler kattı. Tasarımların ardından yaptığımız bilgisayar ortamlı analizleri artırdık. 

Böylece parçaların üretimi ardından çıkan yanlışları en aza indirdik. Özellikle uzaktan 

iletişim ve uzaktan toplantı yeteneklerimizi geliştirdi. Toplantılarımızı Zoom platformu 

üzerinde gerçekleştirirken haftalık olarak gelişmeleri Trello platformunda arşivledik. 

Böyelece hem bütün takım üyeleri diğer ekiplerin mevcut durumlarını gördü hem de 

gelecek seneler için yapılan yanlışlar ve yöntemler arşiv olarak aktarılmış oldu. 

Tecrübe konusunda edindiğimiz bilgileri yeni üyelere aktarma ve bilginin sürekliliği 

konusunda çalışmalar yaptık. Önceki yıllardan gelen tecrübelerimizi arttırmak ve yeni 

şeyler öğrenmek için farklı tipte malzemeler-elektronik platformlar kullanmaya önem 

gösterdik.  
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Takım olarak kendimize oluşturduğumuz plana göre aracın bütün parçalarını 

kendi üretimimiz yapmaya başlamıştık. Her parçanın kendine özgü zorlukları akademik 

makale okumaları bize birçok yönden tecrübe kazandırdı. Yeni bir parça üretirken hangi 

aşamalardan geçtiğimizi doküman haline getirdik. Bu aşamalar ileride gelecek üyelerin 

sağlıklı sonuçlar alması adına akademik araştırmalar, deneysel tecrübeler ve takım 

tecrübeleriyle oluşturdu. Üretim konusunda büyük oranda hataları ortadan kaldırdı. 

7.1.Takım Üyelerinin Geri Dönüşleri 

  

Hasan Fatih Durkaya: ITU ROV Takımı'nda çalışmak ve pandemi döneminde 

bu kadar fazla deneyim kazanmak eşsiz bir fırsat yarattı. Takım olarak 

sorumluluk bilinci yüksek ve öğrenmeye meraklı insanlarla çalışmak hem ekip 

çalışmasının önemini hem de gelecekteki çalışma alanlarını tanıma ve kişisel 

gelişim bakımından beni çok geliştirdi. Aynı zamanda teoride derslerde 

öğrendiklerimi pratiğe dökebilme fırsatı sundu. Yaşadığımız teknik problemleri 

ekip olarak araştırarak  ve kendimizi geliştirerek çözmemiz bizi her bakımdan 

daha ileriye taşıdı. Çok fazla deneyim kazanırken aynı zamanda çok keyifli 

zaman geçirdim. 

 

 

Ataberk Çoruh: İTU ROV takımında , özellikle zorlu pandemi döneminde 

arkadaşlarımla tek ekip ruhu ile tasarımlar yapıp , çalışmamız, üretmemiz  ve 

sonuçlarını görmek hayatın içinde olduğumuzu hissettirdi. Ekip halinde zaman 

zaman zor işlerle uğraşırken dayanışmanın  gücünü görüp kendimizi  daha iyi 

ifade etmeye başladık.Tasarımlarımızın işleyişi ve çalışması  her zaman 

istediğimiz gibi gitmesede ortak hedefimiz üzerinde çalışmak zorlukların 

üstesinden gelmek  sonuçta başarıya ulaşmak tarifsiz bir deneyim oldu.Pratik 

uygulamaların mesleğime getireceği faydalardan ziyade iletişim becerilerim 

artımış, çalışma motivasyonumun güçlendirmiş olmak bana beklediğimin 

üzerinde bir deneyim sağladı.Bence bu benim başarıya doğru attığım 

adımlarıdan ilkidir. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1.Zaman Planlaması 

İTÜ ROV Takımı olarak her sene başında, katılacağımız yarışmaların 

şartnamelerini incelemekle başlıyor, yarışmalar doğrultusunda takım içinde 

görev dağılımını planlıyor ve bu görevler için zaman planlamamızı yapıyoruz. 

Planlama yaparken ilk kıstasımız yarışmanın atamış olduğu tarihsel aşamalar, 

bir diğeri ise bütçemiz oluyor. Bu kıstaslar üzerine, Ar-Ge çalışmaları, Tasarım 

süreci, Destekçi araştırmaları gibi temelden özele belirlediğimiz görevler için en 

uygun tarihleri belirleyip, bu görevleri tamamlıyoruz. Kısıtlı süreye sahip 

olmamıza rağmen özveriyle çalışıyor ve projemizi zamanında tamamlamaya 

çalışıyoruz. 

Genel anlamda yapılan planlama, malzeme listesi oluşturma ve maliyet analizi 

yapma; destekçi arayışları ve var olan ürünlerle çalışma başlangıcı; elde edilen 

sponsorluk bedelleri ile eksik ürünlerin tamamlanması ve aracı istenen hale 

getirme süreci sıralamasını içerir. 
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Başarılı ve uyumlu grup çalışmalarımızla, zamanımızı en iyi şekilde 

değerlendirdiğimize inanıyoruz. Haftalık toplantılarımız ve bu toplantılarda 

tuttuğumuz notlarla dönemlik plana uymayı ve düzenli olabilmeyi hedefliyor, bu 

doğrultuda sonuçlar elde ediyoruz.  

 

8.2.Bütçe Planlaması 

Takımımızda her sene mevcut envanter listemizi güncelliyoruz. Elimizde 

bulunan bozuk, sağlam veya tamir edilebilir parçaları gruplandırıyor daha sonra 

yarışma gereksinimlerine göre eksik parçalarımızı belirliyoruz. Parça ve 

malzeme seçimi yaparken en uygun fiyatlı ve en iyi ürünü seçmek için ekipler 

titizlikle çalışıyor. Birçok ürünün karşılaştırılması ile bir ihtiyaç listesi ortaya 

çıkartılıyor.  

Sonrasında önceki senelerde elde edilen toplam sponsorluk bedelinden arttırılan 

miktarı hesaplamak ve hızlı bir şekilde sponsor araştırmalarına başlamak 

geliyor. Buna ek olarak da elimizdeki miktarla öncelikli ihtiyaçlarımızı alarak 

üretime başlıyor ve dönem içinde elde ettiğimiz sponsorluklarla da bunları 

destekliyoruz.  

Kaynaklarımızın kısıtlı olması ve döviz kurunun sürekli değişmesi gibi etmenleri 

göz önünde bulundurarak her alanda tasarruf yapmaya çalışıyoruz. En genel 

anlamda yaptığımız tasarruflara örnek olarak, hazır ürün almak yerine 

olabildiğince parça alarak gerekli ürünü kendimiz üretiyoruz. Ayrıca bu şekilde 

hem özgünlük elde ediyor hem de kendimizi daha çok geliştirme imkânı 

buluyoruz. Bu noktada geçmişte bize sponsor olan kurum ve kuruluşlara 

teşekkürlerimizi iletiyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı, Millî Savunma 

Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, GİSBİR, Autodesk, Anova, 

Gemi Mühendisleri Odası... 

8.3.Risk Planlaması 

Risk planlaması konusunda genel olarak uyulan yöntemlerin yanında 

ekiplerimizin kendi aralarında kullandığı bazı yöntemler de var. Temelde; ürün 

gereksinimlerine ulaşılamaması, bütçenin aşılması, hata yoğunluğu yüksek ürün 

teslim edilmesi, ürün performansında düşüklük, tedariklerde yaşanan 

problemler, eleman temini/yetkinliği gibi muhtemel riskleri göz önünde 

bulunduruyor ve bu gibi durumlar için kontrol zaman dilimi ayırıyoruz.  

Ek olarak, karşılaşılan teknik sorunların üstesinden gelmek için ekiplerin özel 

uğraşlarına örnek olarak uyguladığımız yöntemlerden bazıları şöyle 

sıralanabilir: elektronik ekibinin kablo karmaşasını önlemek amacıyla devreler 

çizerek ilerlemesi, elektrik devrelerinin aşırı ısınması durumunda olağan 

sorunları engellemek için mekanik ekibinin soğutucu sistemler geliştirmesi ve 

yazılım ekibinin otonom sürüş denemelerinin zor olacağından geliştirme 

aşamasında simülasyon kullanılması.  

Eleman/takım üyesi konusunda ilerde sorunlar yaşamamak adına önce, başvuru 

yapan adaylardan form doldurulmasını rica ediyor, daha sonrasında da bire-bir 



 
 

64 
 

mülakat yapıyoruz. Bu şekilde adayların gerekli programlar ve teknik bilgiler 

konusundaki yetkinliğinden emin oluyoruz. En önemlisi de riskleri en aza 

indirgemek için planlamaya olabildiğince sadık kalmaya çalışıyoruz.  

SWOT analizinin önemi EROL tarafından:”SWOT analizinin en önemli özelliği 

organizasyonun kendi içerisindeki durumunu ve organizasyonun dışarısındaki 

var olan durumunu ortaya koyup değerlendirmesini sağlamasıdır. 

Organizasyonel başarı için organizasyondaki yapı ve sistemin, çalışanların 

durumunun, çevre ve çalışma ortamının, teknoloji yapısının, müşteri profilinin, 

organizasyon kültürünün, performans göstergelerinin, enformasyon akışının vb. 

tüm unsurların dikkate alınması gerekir.”(2019) [5] 

Bu nedenle takımımızın durumunu daha iyi anlayabilmek amacıyla aşağıda 

bulunan SWOT analizi tablosunu (Tablo 6) çıkardık. Anlaşılacağı üzere güçlü 

olduğumuz yerler kadar zayıf yanlarımız da var, ancak bu zayıf yanlarımızın 

bizleri engellemesine izin vermemek ve riski en aza indirmek için takımımızı 

geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. 

Tablo 5: SWOT analizi 

 

Güçlü Yanlarımız (S) 

 

 

Zayıf Yanlarımız (W) 

 

 

Olanaklar (O) 

 

 

Tehditler (T) 

 

-Başarılı mühendislik 

yeteneklerine sahip, 

multi-disipliner ekip.   

 

-Zaman çizelgesine 

uyan çalışma 

arkadaşları. 

 

-Rekabetçi anlayış. 

-Maddi yetersizlikler. 

 

-Takım 

arkadaşlarımızın 

öğrenci olmasından 

kaynaklanan 

sorumluluklar 

yüzünden takımda 

tam zamanlı 

çalışamama. 

 

-Zaman planlaması 

yaparken çıkabilecek 

sorunları tahmin 

edememek. 

-Başarılı danışman 

desteği.   

 

-Normal dönemde 

temizlik günlerinde 

okulun havuzunu 

kullanabilme, ek 

olarak pandemi 

süresince havuzun 

boş olmasından 

faydalanabilme.  

 

-Çeşitli firmalar 

aracılığıyla birden 

fazla yarışmaya 

hazırlanabilmek. 

 

-Sponsorluk 

çalışmalarımızdan 

beklediğimiz geri 

dönüşün gelmemesi. 

 

-Tahsis edilen 

çalışma odasının 

yetersizliği. 

 

-COVİD-19 

Pandemisi. 

 

Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanarak yukardaki SWOT analizi 

tablosunda (Tablo 1) en önemli maddeleri belirledik. AHP karar verme sürecinde 

sezgiyi ekarte ederek mantığı ön plana çıkartır. 

İlk başta 21 katılımcıya, yeni ve eski takım üyelerine ve danışman hocamıza, 

anket uygulayarak her bir sütundaki maddeleri ikişer biçimde gruplayarak 

sırayla önem değerleri vermelerini istedik. Önem değerleri 1’den başlayıp 9’a 

kadar devam etmektedir ve 1’in anlamı eşit derecede önemken 9’un anlamı 

önemin çok daha fazla olduğudur. 
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Tablo 6: Anket uygulaması 

 S1:S2 S1:S3 S2:S3 

Katılımcı 1 5:1 3:1 3:1 

Katılımcı 2 7:1 3:1 5:1 

... ... ... ... 

Katılımcı 21 3:1 5:1 3:1 

Ortalama 5:1 3:1 3:1 

 

Anket tamamlandıktan sonra her bir grubun ayrı ayrı ortalaması alınır ve 3’e 

3’lük bir matris’e yerleştirilir. 

Tablo 7: Matris tablosu 

 S1 S2 S3 

S1 1 5 3 

S2 0.2 1 3 

S3 0.333 0.333 1 

 

Bir satırdaki sayıların hepsinin toplamının matristeki tüm sayıların toplamına 

oranı, o maddenin grubuna göre rölatif önem katsayısını bizlere verir. Önem 

katsayısı ne kadar büyükse maddenin önemi o kadar fazladır. Bu işlem 4 gruba 

(S, W, O, T) ayrı ayrı yapılır ve değerler kaydedilir. 

Maddelerin kendi grupları içindeki rölatif önemini bulmamız, maddeleri tüm 

gruplar birlikte olacak şekilde karşılaştırmamıza olanak tanımamaktadır. Bu 

nedenle ayrı ayrı S, W, O, T gruplarının da yukarda belirttiğimiz yöntemler 

yardımıyla önem katsayılarını bulup, her bir maddenin grup katsayı değerini 

maddenin katsayı değeri ile çarparak, grup genelinde karşılaştırma yapabilmek 

mümkün olacaktır. Aşağıdaki tabloda (Tablo 9) her bir maddenin önem 

katsayısının, kendi bulunduğu grubun katsayısıyla çarpımı koyu yazı olacak 

biçimde verilmiştir. Bu sayıların birbiri ile karşılaştırılması bizlere hangi 

maddenin bu SWOT analizinde en önemli madde olduğunu gösterir. 

 

 

Tablo 8: Ağırlıklı tablo 

 S (0.25962) W (0.50481) O (0.06731) T (0.16827) 

1.Madde (0.25962) *(0.6054) 

= (0.1572) 

(0.50481) *(0.0695) 

= (0.351) 

(0.06731) 

*(0.6961) = 

(0.0469) 

(0.16827) 

*(0.6054) = 

(0.1019) 

2.Madde (0.25962) *(0.2825) 

= (0.0733) 

(0.50481) * 

(0.2512) = (0.1268) 

(0.06731) 

*(0.0821) = 

(0.0055) 

(0.16827) 

*(0.1031) = 

(0.0173) 

3.Madde (0.25962) *(0.1121) 

= (0.0291) 

(0.50481) *(0.0536) 

= (0.0271) 

(0.06731) 

*(0.2218) = 

(0.0149) 

(0.16827) 

*(0.2915) = 

(0.0491) 
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Sonuç olarak SWOT analizi ve AHP kullanarak, belirlediğimiz maddeleri 

sıralamış olduk ve bu maddelerin önem katsayısına göre takımımız için değerli 

olan zamanımızı hangi maddelere daha çok ayırmamız konusunda bilgi edindik. 

9. ÖZGÜNLÜK 

Aracın özgünlük anlamında sahip olduğu özellikler şu şekilde sıralanmıştır: 

• İticiler: Yarışmada kendi tasarımımız olan iticileri kullanmayı planlamaktayız. 

Yetişebilirse BLDC motor dahil tüm iticiyi kendimiz tasarlayacağız. BLDC Motorun 

yetişmemesi durumunda bu kısım tedarik edilip dış kasa ve pervaneler üretilecektir.  

• İticilerle eş zamanlı olarak şematikleri oluşturulmuş olan kendi motor sürücümüzü 

üretip, gömülü kontrol algoritmalarını yazacağız.  

• Elektronik Devre: Aracın tüm elektronik donanımını tek kart üzerinde toplayarak bir 

nevi son ürün haline getirmeye çalışıyoruz. Jetson Nano SoM’u devremiz üzerine 

koyarak bu hedefe olabildiği kadar yakın olacağız. Araç içerisinde bulunan tek modül 

Jetson Nano SoM olacak. Aynı zamanda algoritmalarımızı ST mikro kontrolcü tabanlı 

bir sistem ile kontrol edeceğiz. İletişim için tasarladığımız devre olsun, PCI-E M.2 Key 

E, MIPI CSI, HDMI, USB HIGH SPEED, Ethernet arayüzlerimiz ve kendi 

tasarladığmız motor sürücü olsun oldukça benzersiz bir sistem ortaya çıkarmayı 

hedefliyoruz. Bu devre aracımıza yönelik tasarlanacak, doğal olarak bu sisteme özgün 

bir devre olacaktır.  

• Sensörler: Araçta ihtiyacımız olan verileri toplayabilmek adına kendi sensör 

modüllerimizi geliştirmeyi hedefledik. Aracımızda su basıncı ve sıcaklığını ölçen kendi 

özgün tasarımımız olan su basıncı ve sıcaklığı sensör modülünü, sızdırmaz tüp içindeki 

sıcaklığı ve nemi ölçen kendi özgün tasarımımız olan sensör sistemini ve yine 

kendimizin geliştireceği inertial measurement unit bileşenini kullanmayı hedefliyoruz. 
 

10. YERLİLİK 

10.1. Mekanik Yerliliği 

Bu aracın mekanik tasarımında tüm parçalar kendi tasarımımız olup, herhangi 

bir hazır mekanik parça kullanılmamıştır. İticiler ile ilgili olan yerlileştirme 

çalışmalarımız halen devam etmekte olup sonuca çok yaklaşmış bulunmaktayız. 

Bu aşamanın da tamamlanmasının ardından aracın mekanik olarak tüm parçaları 

yerli olarak üretilmiş olacaktır. 

10.2. Elektronik Yerli Tasarım ve Değerler 

Günümüzde teknoloji çok büyük bir hızla ilerlemektedir. Ceplerimize koyup tüm 

gün yanımızda gezdirdiğimiz telefonlar ya da otonom araçlar, otonom fabrikalar, 

5G teknolojisi vb. o kadar büyük mühendislik harikalarıdırlar ki, sadece oturup bu 

sistemlerin küçük bir bölümünü tam anlamıyla öğrenmek yıllar sürecektir. Geçmişte 

teknoloji bu kadar hızlı ilerlemiyorken en güncel sistemleri, en güncel mühendislik 

çözümlerini anlamak ve öğrenmek günümüze göre göreceli olarak çok daha kolaydı. 

Ancak günümüzde sadece günlük hayatımızda kullanılan teknolojiler inanılmaz 

boyutlara gelmişlerdir. Elektronik sistem tasarımları bu anlamda her zaman 

inanılmaz büyük rol almıştır. Daha iyi üretim teknikleri ve daha iyi dijital tasarımlar 

sayesinde küçülen işlemciler, SoC form faktörü, materyal sınırlarını zorlar hale 

gelmiş RF dizaynlar kendi zamanlarında kelimenin tam anlamıyla teknolojiye çağ 

atlatmış ve bambaşka imkanları insanlığa sunmuştur. Teknolojiye ayak uydurmak, 

çağı takip etmek artık çok büyük anlamlar kazanmıştır. Bir an önce ciddi adımlar 

atmalı ve bu ekosistemi bir yerinden takip etmeliyiz. Büyük düşünmeli ve büyük 
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hareket etmeliyiz. Yapılanı değil yapılmayanı gözetmeli ve her zaman yüksek 

hedefler koymalıyız. ITU ROV Takımı Elektronik Ekibi, inanılmaz bir ivmeyle 

hızlanan bu gelişimi takip etmek için elinden geleni ardına koymamaktadır. 

Gecesini gündüzünü araştırmalarla, incelemelerle geçirmekte ve elindeki tasarım 

bitmeden gelecekte yapacağı tasarımın hayalini kurmaktadır. Yapmak için geç bile 

kalınan bu sistemleri yapıp, daha iyilerine daha yenilikçilerine imza atmak istiyoruz. 

Proje takımları her zaman çok güzel işler yapmışlardır. Çok güzel işler başarılmış, 

çok derin bir bilgi birikimi oluşturulmuştur. Ama bazı noktalarda donanım tasarım 

görevi kimi zaman geride kalmış ya da hak ettiği önemi görmemiştir. Donanım 

tasarımı çok önemli ve çok değerli bir iştir. Bir projeye özel donanım üretilmemesi, 

çok sayıda fırsatın kaçırılması ve verimsiz bir sistemin ortaya konulması demektir. 

Ciddiye alınmalı ve artık piyasadaki ürünler ile boy ölçüşecek işler çıkarılmalıdır. 

Yerli donanım, yerli tasarım ülkemize çok büyük değerler katacaktır. Donanım 

tasarım sektörü geliştikçe daha fazla teknolojik ürün ortaya konulacaktır. Donanım 

tasarımı konusunda bağımsız olmak teknoloji üretimi konusunda başarılı olmak ile 

doğru orantılıdır. 

ITU ROV takımı elektronik ekibi için yerli tasarım çok büyük bir odak 

noktasıdır. En büyük hedefimiz, ürettiğimiz aracın içerisine konulacak olan tüm 

elektronik sistem tasarımını yerli bir şekilde yapmaktır. Hiçbir zaman ilk 

seçeneğimiz hazır çözümler kullanmak olmamıştır. Her soruna çözüm olarak ilk 

önce kendi tasarımlarımızı sunmaktayız. İmkanlar dahilinde bu çözümleri 

üretebiliyor olduğumuz durumlarda ise gerçeğe dönüştürmekteyiz. Yaptığımız 

tasarımlar tamamıyla kendimize ait, kendi yaratıcı fikirlerimizi içine koyduğumuz 

çözümlerdir. Tasarladığımız her ürünü yerli duygular güderek tasarlamaktayız. Ve 

ülkemize yerli tasarımlar kazandırdığımız için büyük gurur duyuyoruz. 

10.3. Yazılım Yerliliği 

Aracımızın algoritma ve yazılım tasarımında yerlilik önemli bir faktördür. Gerek 

haberleşme algoritmaları, gerek haberleşmede kullanılan mesaj konfigürasyonu, 

gerek ROS düğüm yapısı gerek ise görevler için hazırlanmış arama ve tanıma 

algoritmaları tamamen ekibimiz tarafından tasarlanmıştır. Algoritmadan yazılıma 

geçiş sürecinde mümkün olduğu kadar açık kaynak (OpenCV, ROS, uuvsimulator 

vs.) araçlar tercih edilmiştir. Bunun sebebi açık kaynak platformların gerektiğinde 

incelenebilmesi ve sorunla karşılaşıldığında geniş kullanıcı kitlesi sebebiyle 

sorunlara daha kolay çözüm üretilebilmesidir. Yine bu süreçte internetten hazır 

kodlar alınmamış, tüm kodlar ekibimiz tarafından yazılmıştır ve yazılacaktır. 
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