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1. RAPOR ÖZETİ

İnsansız su altı araçları sistemleri yeni gelişen ve üzerinde sıkça tartışılan bir alan olmakla 

birlikte beraberinde birçok bilinmeyeni de getirmektedir. GPS ve yüksek verili kablosuz 

iletişimin su altında sağlanamaması klasik navigasyon ve iletişim protokollerini bu araçlar 

üzerinde uygulanamaz kılmaktadır. Bununla birlikte akustik ve optik kaynakların su içinde 

yayılabilmesinden faydalanılarak yeni teknolojilerin gelişimine büyük olanak sağlamıştır. 

TEKNOFEST 2021 kapsamında İnsansız Su Altı Araçları İleri Seviye Kategorisi’nin tamamen 

otonom sistemler üzerine kurulmuş olması, bu raporu hazırlarken geçmiş senelere farklı 

metodolojileri izlenmesini gerektirmiştir. Bu kapsamda yarışma şartnamesine uyum 

sağalayacak ve aynı zaman görevleri başarıyla bitirme odaklı olacak olan aracın yüksek kaliteli 

sensörlerle donatılması, navigasyon algoritmalarına önem verilmesini doğurmuştur. 

Tüm bu kriterler göz önünde bulundurularak yarışma komitesinin belirlediği şablon 

başlıklarında aracın mekanik, elektronik ve yazılımsal olmak üzere daha detaylı ve anlaşılır bir 

şekilde okuyucuya aktarılması amaçlanmıştır. Bu raporda BAUROV Ekibi öğrencilerinin 

hayata geçirmeyi planladığı bu planla sistematik bir düzende tanıttığı KamplumbotV2 isimli 

araçla ilgili, el kitapçığı denebilecek bilgiler içermektedir. 

KaplumbotV2 8 adet güçlü motorla donatılmış, üzerine navigasyon ve hedef tespiti için DVL 

(Doppler Velocity Log), görüntüleme sonarı, stereo kamera gibi sensörler yerleştirilmiştir. 

Ayrıca beyni olarak nitelendirebileceğimiz NVIDIA Jetson Nano adlı güçlü işlemci kontrol 

algoritmalarını ve tüm bu sensörlerden gelen veriyi işlerken aynı zamanda da ekibimiz 

tarafından eğitilen yapay zeka entegresi sayesin KaplumbotV2’yi akıllı bir cihaz haline 

getirmiştir. KaplumbotV2 tüm bu kapasitelerle kapıdan geçiş, denizaltının tespiti ve su altı 

aracının konumlandırılması, hedef tespiti ve imhası adlı 3 adet görevi tamamı ile otonom bir 

şekilde yerine getirmek üzere tasarlanmış ve bu tasarım sürecinin her bir detayı rapor içerisinde 

okuyucuya aktarılmıştır. 

Bu belgede, en yeni robotumuz KaplumBotV2’nin teknik özellikleri ve geliştirme sürecimiz 

boyunca alınan (teknik) kararları detaylı bir şekilde açıklarken; takım yapılanmamız, proje 

yönetimimiz ve teknik gelişim stratejimiz hakkında detaylı bir bakış sunacağız. Bunların 

yanında araç üzerinde bulunan özgün noktalar ve yerlilik kriterleri de rapor dahilinde görselli 

bir şekilde paylaşarak yaptığımız işlerin somut çıktılarını okuyucuyla daha detaylı bir şekilde 

paylaşmayı hedeflemekteyiz. 
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2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 

mailto:berke.gur@eng.bau.edu.tr
http://berkegur.com/
http://www.linkedin.com/in/ardaakgl
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 



11 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TEKNOFEST jürilerinin Ön Tasarım Raporu değerlendirmesi sonrasında aldığımız geri dönütler 

ışığında en çok puan kaybettiğimiz “Yerlilik” ve “Özgünlük” bölümleri olduğunu gördük. Öncelikle 

bu bölümlerle ilgili iyileştirme süreçlerine başladık. Sonrasında ise nihai tasarıma ulaşmak için ön 

tasarımını yaptığımız aracımız ile ilgili geliştirmelere başladık. Bu süreçte, en fazla önce çıkan 

başlıklar diğer senelere göre bilgisayar ortamından uyguladığımız simülasyonların ve 

hesaplamalarımızın daha geniş kapsamlı olması ve motorlarımızın değiştirilmesi oldu.  

Ön tasarım raporunda oluşturduğumuz tasarım TEKNOFEST 2020 yarışmasında birincilik elde 

ettiğimiz tasarım ile benzer olup üstünde geliştirmeler yapılmış versiyonudur. Şu anda içinde 

bulunduğumuz pandemi döneminin getirdiği uzaktan çalışma düzeni ile su altıı aracımızdan gerek 

gerçek hayat uygulamaları gerekse yarışma kuralları kapsamında aldığımız performans da göz 

önünde bulundurularak benzer bir tasarımın iyileştirilmesinin en doğru karar olduğunu düşünüyoruz. 

ÖTR sonucunda 100 üzerinden 93 puan almamız ise yaptığımız çalışmaları yüksek başarı olanında 

ilgili jürilere açıklayabildiğimizi göstermektedir.  

BAUROV ekibi olarak önceki yarışmalardan edindiğimiz tecrübelerin değerlendirmesini yapmak ve 

bu değerlendirmelerden oluşan yansımaları bir sonraki yarışmalarda kullanmak takımımızın her 

zaman daha ileriye gitmesini sağlayan değerlerden bir tanesidir. Bu yansımalar ışığında geçtiğimiz 

seneki yarışma için hazırlamış olduğumuz robotun elimizdeki videolarını izleyerek ve edindiğimiz 

tecrübeleri tekrar değerlendirerek durum değerlendirmesi yaptık. Bu değerlendirmeler ışığında 

başlıca yaptığımız değişiklikler ve nedenleri şu şekildedir: 

• PixHawk ve PDB

Elektronik sistemde kablolama kolaylığı sağlaması açısından ekip tarafından Güç Dağıtım 

Kartı(PDB) tasarlanmıştır. Tüm elektronik sistemler bu güç dağıtım kartından güç almakta ve motor 

pwm kabloları da bu kart üzerinden Pixhawk ile bağlanmıştır. Bu kart sayesinde robot içindeki 

kablolama da eskisine daha düzenli ve güvenli olacaktır. Kart batarya ile elektronik komponentler 

arasında köprü oluşturacak ve acil durumlarda parça değişimi komponent değişimi gerektiği 

durumlarda müdahale şansını ve hızını çok yüksek oranda artıracaktır. Ekibimiz tarafından tasarımı 

tamamlanan kart Elektronik Tasarım Süreci başlığında anlatılmıştır. 

• Motorların Değiştirilmesi

Bu yıl itibariyle görevler otonom şekilde tamamlanacağından görev yapıları da değişmiştir.

Su altı aracından bir yük kaldırma görevi beklenmediğinden hem ağırlık konusunda dezavantaj 

sağlayan hem de elektronik sistemde çok fazla güç harcayan motorlar değiştirilmiştir. Motorun daha 

etkili kullanımı için düz, tümsek ve çukur olmak üzere 3 farklı nozzle tasarım alternatifi 

oluşturulmuştur. 3 adet nozzle Solidworks ortamında akış analizinde test edilmiş, en optimal yapıdaki 

nozzle seçilmiştir. İlgili nozzle parçalarının teknik çizimleri 4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci başlığının 

Alt Bileşenler kısmında belirtilmiştir.  

• Jetson Nano:

Bu yıl yarışma kuralları kapsamında tamamen otonom sistemlerin kurulmasının önü

açılmıştır. Su altı aracının fonksiyonlarını otonom olarak yerine getirebilmesi görev stratejileri ve 

yüksek puanlama getirisi için kritik önem taşımaktadır. Otonom bölümünde görüntü işleme sürecinin 

robot içinde yapılmasının ekstra 50 puan getirmesi yapısal olarak zorluklar getirse de o ekstra puan 

mutlaka kazanılması gerekli bir puandırGeçmiş senelerde edindiğimiz tecrübelere göre Raspberry Pi 
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ile robot üstünde görüntü işlemenin mümkün olmasını görmemiz yanında bu mini bilgisayarın 

sınırlarını ciddi anlamda zorladığımızı da fark ettik. Otonom sürecinde elektronik komponentlerin 

bulunduğu su geçirmez akrilik kubbenin hazne içi sıcaklığının oldukça yükseldiği, görüntü işlemede 

yer yer kesiklikler olduğunu fark ettik. Bu yüzden işlem gücü daha yüksek, aynı zamanda özellikle 

yapay zeka uygulamalarını da çalıştırabileceğimiz bir platform olan Jetson Nano’yu tercih ettik. 

Testler bölümünde bu cihazı farklı uygulamalar için kullanma yöntemlerimiz detaylı bir şekilde 

anlatılmıştır. Jetson Nano, Raspberry Pi’da olan bütün özellikleri kapsadığı için herhangi ekstra bir 

değişiklik yapmamıza gerek kalmayacaktır. 

• Yeni Araç Tasarımı

Su altı araçlarımızın inşa süreci literatür taramasına ve araştırma geliştirme odaklı bir süreçtir. Bu 

sebeple yılın her döneminde su altı araçlarımızın bakım onarımı ve sürekli iyileştirmelerinin yanısıra 

özgün tasarımlar ve gelecek planlarımızı da hayata geçirmekteyiz. Bu yıl, raporda bahsedecek 

olduğumuz su altı aracının yanısıra yeni bir tasarım üzerinde de çalışarak su altı dünyasının sınırlarını 

zorlamaya devam ediyoruz. Diğer araçlardan farklı olarak küresel bir yapıda tasarlanan yeni aracımız 

Gülle, Özgünlük bölümünde detayları ile birlikte açıklanacaktır. 

• Bütçe

Gerekli komponentlerin satın alınması görev stratejileri kapsamında robot inşa sürecinin başında 

belirlendiğinden ilgili parçalar Ön Tasarım Raporu sürecinde satın alınmış olup bütçe kısmında bir 

değişiklik yapılmamıştır. İlerleyen dönemlerde mekanik ve elektronik ihtiyaçlar kapsamında bütçe 

değişebilecek olup yeni bir planlama yapılacaktır. 
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

İnsansız su altı araç sistemimiz güç ünitesi, kara kontrol ünitesi ve su altı aracı olmak 

üzere toplamda 3 ana üniteden oluşmaktadır. Her bir ana ünite kendi içinde alt bileşenlerden 

oluşmaktadır. İnsansız su altı aracı sistemimizin üniteler ve bileşenler arası bağlantıları 

diyagram çiziminden sonra mekanik ve elektronik tasarım bölümlerinde detaylı bir şekilde 

anlatılacaktır. 

Şekil 2: Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci 

BAUROV Ekibi olarak mekanik tasarım departmanımızda görev alan ekip üyelerimiz 

kendilerini SolidWorks, CATIA, Fusion360 gibi mühendislikte yaygın olarak kullanılan 

CAD/CAM programlarını aktif olarak kullanabilmektedir. Platform birliğini sağlamak için ve 

statik analiz, akış analizi, görselleştirme(render) gibi eklentilerle ihtiyaçlarımızı karşıladığı için 

SolidWorks ortamını bütün mekanik tasarım süreçlerimizde kullanmaktayız. Ayrıca yine bir 

eklenti olarak sağladığı 3DExperience isimli online platformu kullanarak pandemi döneminde 

birden fazla kişinin tasarımlara uzaktan erişimini sağlayarak zaman ve efor orantısını en verimli 

şekilde kullanmamızda yardımcı olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi’nin sağladığı öğrenci 

lisansları sayesinde SolidWorks platformunun en güncel sürümü takımımız tarafından 

kullanılmaktadır. 

Yarışma şartnamesinde belirtilen koşulları sağlaması, görevleri başarılı bir şekilde 

tamamlaması, kompakt boyutlara ulaşılması gibi temel koşulların sağlanmasının yanında 

aracımızın sadece yarışma amaçlı değil gerçek ortamda da aktif olarak kullanıldığı 

düşünüldüğünde nihai araca ulaşan süreç için gerekli yol haritasının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla ekibimiz tarafından oluşturulan aşağıda diyagram şeklinde belirtilen 

yol haritası üzerinden mekanik tasarım sürecimiz detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Bununla 

birlikte yol haritamızda da bulunan, aracımızın yazılım ve elektronik entegrasyon sürecinin 

raporun sisteme yüklendiği tarih itibariyle ortasında bulunmaktayız. 

Şekil 3: Mekanik Tasarım Yol Haritası 
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• Görevlerin Analizi ve Strateji Belirlenmesi: 

Su altı araçları uygulamalarında navigasyon hayati taşımakla birlikte GPS sistemi su altında 

çalışmadığı için en yaygın method olarak IMU ve DVL sensörleri birlikte kullanılarak 

navigasyon işlemi gerçekleştirilmektedir [1]. Katıldığımız ileri kategori yarışmasının tamamen 

otonom görevlerden oluştuğu düşünüldüğünde kullanılacak sensörlerin robotumuzun duyu 

organlarını oluşturacağını söyleyebiliriz. Yaptığımız literatür araştırmaları sonucunda AUV 

araçlarında yaygın bir şekilde kullanılan sensör listesi ve kategorileri aşağıdaki gibi belirlenip 

görev analizlerimizde sebepleriyle anlatılacağı üzere kullanılması planlanan sensörler kırmızı 

renk ile işaretlenmiş ve teknik özellikleri detaylı olarak 3.3.1. Elektronik Ön Tasarım Süreci 

başlığı altında anlatılmıştır. 

Şekil 4: AUV Navigasyonu 

AUV NAVİGASYONU 

Ataletsel 
Akustik 
Alıcı - 

Vericiler ve 
Modemler 

Optik Akustik Manyetik 

Pusula Monoküler 
Görüntüleme 

Sonarı 

Tekli Sabit 
İşaretleyici 

DVL Stereo 
Mesafe
Sonarı 

IMU 

Kısa 
Anahat 

Basınç 
Sensörü 

Ultra Kısa 
Anahat 

 
Uzun 
Nahat 

Akustik 
Modemler 

Manyetometre 

Alıcı 

ve 

Vericiler 

Sonarlar Kameralar 

Jeofiziksel 
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Şekil 5: Sekizgen Şase Başlangıcı 

GÖREVLER 

Kapıdan Geçiş Görevi Denizaltının Tespiti ve Su 

Altı Aracının Konumlanması 

Hedef Tespiti ve İmhası 

GEREKSİNİMLER 

100cm*50cm boyutundaki 

dikdörtgenden geçebilme 

Havuz tabanı görebilen 

kamera 

Sonar ile 

yapabilme 

hedef tespiti 

Sonar ile hedef 

yapabilme 

tespiti Sonar ile taban tespiti 

yapabilme 

Hidrofon ile pinger tespiti 

yapabilme 

DVL ile hedefe yönelebilme DVL ile hedefe yönelebilme DVL ile hedefe yönelebilme 

Kamera ile görüntü işlenerek 

dikdörtgen tespiti yapabilme 

Kamera ile görüntü işlenerek 

daire tespiti yapabilme 

 

Stereo kamera 

dikdörtgenin 

noktasını bulma 

ile 

merkez 

Stereo kamera ile dairelerin 

merkez noktasını bularak 

konumlanma 

 

   

MAKSİMUM PUAN 

• Ağırlık 8kg’ın altında olmalı 

• En uzun ayrıt maksimum 50cm olmalı 

Tablo 1: Görev Analizleri 

 

 

• Şase: 

Görev ve sensör analizlerinden çıkarılan detaylara göre ve aynı zamanda robotun stabil 

hareketini sağlamak için tasarım ve teknik çizimlere aracın ana haznesi tasarlanılarak 

başlanmıştır. 

Elektronik komponentlerin sorunsuz bir şekilde sızdırmaz haznenin içerisine yerleşmesi 

ve aynı zamanda 6 eksende hareket kabiliyetini sağlayan 8’li motor dizilimini kullanabilmek 

için ana şasenin sekizgen bir tabandan yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. Tabanın kenar 

uzunlukları kullanılacak motorun boyutlarına göre belirlenmiş olup oluşturulan taban eşit kenar 

sekizgendir. 
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Denizaltının tespiti ve su altı aracının konumlanması görevinin gereksinimlerinde de 

belirtildiği üzere havuz tabanını görebilen bir kameranın konumlanması ihtiyacında dolayı 

şasemizin tabanında kullanacağımız kameranın sığabileceği büyüklükte dairesel bir açıklık 

bırakılmıştır. 

 

Taban 

Kamerası 

Deliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Taban Kamerası Deliği  

Sudan izole olan bölgenin sekizgen şasenin içerisinde kalan dairesel alan olduğu 

düşünüldüğünde ana sızdırmazlık ekipmanı olarak kullanılan contalar (O – Ring) için kanalları 

şase üzerinde açılması gerekmektedir. Piyasada rahatlıkla bulanabilen kauçuk contaları düzgün 

kullanım altında 5000psi (≈345bar) basınca kadar dayanabilmektedirler [3]. Kauçuk contaların 

basınç altında esnemesinden kaynaklı zarar görmemeleri için yuvalarının uluslararası belirlenen 

standartlara göre açılması gerekmektedir. Klasik kauçuk contaların yaklaşık 345 Bar’lık basınç 

dayanımı robotumuzun sızdırmazlık ihtiyacını fazlasıyla karşıladığı ve ucuz fiyatı sebebiyle 

tercih edilmiştir. Elektronik komponentlerin konumlandırılacağı alanın olabildiğince geniş 

olmasını sağlamak amacıyla contalar olabildiğince dışarı yakın bir şekilde konumlandırılmaya 

çalışılmıştır. Piyasada kolaylıkla bulunabilen 3mm et kalınlığına sahip 26cm ve 27cm çapına 

sahip iki adet conta seçilip birbiri ardına uygun kanallar açılmıştır. 0.5mm sıkışma ve genişleme 

payları bırakılarak uygun kanal delikleri açılmıştır. 

 

Şekil 7:Conta Kanalı 
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Fig 

Kütle puanlandırmasında maksimum puanı alabilmek için şase de yeterli et kalınlığı 

kalacak şekilde gerekli olmayan bölgeler traşlandı. Bu eksiltme yaklaşık olarak 650 gram 

kazanç sağladı. 

 

Şekil 8: Kütle Farkı Hesaplanması 
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Su altı aracının dış kısmından sızdırmaz hazne içine 8 adet motor, 1 adet ethernet 

kablosu, 1 adet şarj kablosu, 1 adet fener kablosu, 1 adet DVL kablosu, 1 adet Sonar kablosu, 

4 adet hidrofon kablosu (toplamda 2 porttan), 1 adet vakum portu (sızdırmazlık testi için) olmak 

üzere toplamda 16 farklı adet kablo giriş çıkışı yapılmaktadır. Bu kablo giriş çıkışları somun 

cıvata sistemine benzeyen özel konnektörler sayesinde yapılmaktadır. Bu sebeple şase üzerinde 

konnektörlerin bağlanması için yuva açılması gerekmektedir. 

 

 

 

Konnektör 

Yuvaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Konnektör Yuvaları 

  

Yukarıda bahsedilen kablo girişleri sağlanırken aynı anda su izolasyonunu da sağlamak 

gerekmektedir. Bu işlemde yine tamamen mekanik prensiplere dayanmaktadır. Bu uygulama 

yandaki fotoğrafta gösterildiği gibi konektör ile içeri giren kablo arasını epoksi ile doldurularak 

gerçekleştirilmektedir. Bahsedilen epoksi su içi uygulamaları için özel olarak seçilmiş olup 

yüksek basınç dayanımına sahiptir. Epoksinin detaylı özellikleri 3.2.2. Malzemeler bölümünde 

açıklanacaktır. 

 

Şekil 10: Konnektör Yapısı 

 

Su İçi Sızdırmaz Hazne İçi 

Epoksi Epoksi 

Kablo 
Konnektör 
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Şase üzerinde bir sonraki yapılan işlem ise yukarıda belirtilen havuz tabanına bakan 

kamerayı barındıran kubbenin şaseye birleşim yerindeki conta kanalın açılmasıdır. Kanal açma 

prosedürü uygun conta belirlendikten sonra yukarıda anlatıldığı gibi tamamlanmaktadır. 

 

Conta 

Kanalı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11: Küçük Kubbe Conta Kanalı  

Şase üzerindeki son işlem olarak ise şaseye bağlanacak ekipmanlar (akrilik kubbeler, 

motor braketleri) için uygun cıvata deliklerinin açılmasıdır. Bu işlemde tamamlandıktan sonra 

diğer mekanik ekipmanların tasarımına geçilmiştir. 

 

 

 

 

Cıvata 

Delikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12: Cıvata Delikleri 



 

1
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• Akrilik Kubbeler: 

Akrilik kubbeler sızdırmaz haznenin ana ekipmanlarından birisi olacaktır. Bunun yanında 

içinde bulundurduğu hacim sayesinde ana yüzdürücü görevini görecektir. Ayrıca geniş bir 

hacime sahip olduğu için elektronik devre de içine yerleştirilmektedir. Pleksi maddeden şişirme 

yöntemi ile üretilmiş olup 8mm kalınlığındaki plaka işlem sonunda 5mm kalınlığında kubbe 

vermesi planlanmaktadır. Taban alanı sabit olan akrilik kubbenin yüksekliğini üretim esnasında 

ihtiyaca göre ayarlayarak değiştirilen hacim sayesinde robotun farklı ağırlık 

konfigürasyonlarına nötr yüzerliliğe uygun şekilde tasarlanacaktır. Bu sayede bütün yüzerlilik 

hesaplamaları bölüm 3.2.4 Fiziksel Özellilkler’de anlatılacağı gibi kolay bir şekilde bilgisayar 

üzerinden yapılabilecektir. Bunun yanında su altı aracının gerçek ortam uygulamalarında 

yüksek derinliklerdeki dalışlarından elde ettiğimiz tecrübeler ışığında, robotun yüzerliliğini 

yüzdürücü, sünger gibi esnek malzemelerle sağlandığında derinlikten kaynaklı basınç sebebiyle 

malzemenin esnemesinden dolayı derin irtifalarda nötr yüzerlilikten çıkıp batma pozisyonuna 

geldiği gözlemlenmiştir. Bundan dolay akrilik kubbemizin içinde barındırdığı hava hacmi 

sürekli sabit kalacağından bu bölüm sonunda yer vereceğimiz statik basınç testlerimizin verdiği 

derinlik irtifasına kadar sorunsuz bir şekilde dalışımızı gerçekleştirebileceğiz. Bahsedilen 

hesaplamalar sonrasında contaları da kaplayacak şekilde tasarlanan büyük akrilik kubbe 

aşağıdaki gibidir. 

Sızdırmazlığı sağlamak için akrilik kubbenin şase ile birleşim yerinde baskı 

uygulanılarak contaları kanal içinde sıkıştırması gerekmektedir. Bu sebep yukarıdaki teknik 

çizimde görülen akrilik kubbenin yanal çıkınlarını örtecek ve şase üzerinde açılmış olan cıvata 

deliklerine denk gelerek yukarıdan baskı uygulanmasını sağlayan kubbe tutucu aşağıdaki 

şekilde görüldüğü gibi 
tasarlanmıştır. 

Cıvata Akrilik Kubbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14: Akrilik Kubbe Sıkıştırma Kanalı 

Delikleri Sıkıştırma Kanalı 

Şekil 13: Büyük Akrilik Kubbe 



 

İkinci akrilik kubbemiz yukarıda anlatılan akrilik kubbeye kıyasla daha küçük olması 

planlanmıştır. Bunun sebebi içerisinde sadece tabanı görmesi için yerleştireceğimiz kamerayı 

barındırıyor olmasıdır. Bu bölgeye Bölüm 3.3.2. Algoritma Ön Tasarım Süreci’nde anlatılacağı 

gibi taratma algoritmamıza uygun olarak 1080p, karanlık bölgede net görüş sağlayan yüksek 

çözünürlüklü bir kamera yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Yine aynı şekilde tarama 

algoritmamızda havuz tabanını detaylı ve aktif şekilde incelemek için bahsedilen kameraya 

monte edilmesi için tasarlamamız gereken 2 eksenli bir gimbal üzerinde karar kılınmıştır. 

Küçük akrilik kubbenin boyutları gimbala monte edilen kameranın rahatça kenarlara 

sürtünmeden hareket edebilmesi baz alınarak hesaplanmıştır. Bahsi edilen kameralı gimbal 

sistemi ise şu şekildedir. 

 

X Ekseni Servosu 

 

Y Ekseni Servosu 

 

 

Kamera 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15: Gimbal Kamera 

 

Yukarıda teknik çizimleri verilen kameralı gimbal sistemini rahat bir şekilde 

barındıracak olan akrilik kubbe çapı Yaklaşık olarak 10.5 olacak şekilde tasarlanmıştır. Küçük 

akrilik kubbenin ve küçük kubbe tutucunun tasarlanma prosedürü yukarıda anlatılan büyük 

akrilik kubbe ile aynıdır. Şase, büyük akrilik kubbe, büyük kubbe tutucu, contalar, küçük akrilik 

kubbe, küçük kubbe tutucu, kablo konnektörleri ve bunları sabitleyen cıvataların 

birleştirilmesiyle oluşan sızdırmaz haznemizin teknik çizim şu şekildedir. 

 

Büyük Akrilik 

Kubbe 

 

 

 

 

 

Kablo 

Konnektörleri 

Küçük Akrilik 

Kubbe Tutucu 

 

 

 

 

 

 

Küçük Akrilik 

Kubbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16: Sızdırmaz Hazne 

Büyük Akrilik 

Kubbe Tutucu 

Şase 
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Motorlar Braketleri: 

Şasenin karşılıklı olacak şekilde 3’er kenarı olmak üzere toplamda 6 kenarını kaplayan 

ve her biri 2 yanal ve 2 dikey motor tutan yekpare parçalardır. Şaseye ilgili vida deliklerinden 

4 tane olacak şekilde montelenmektedir. Bu sayede de motorlar ile ilgili herhangi bir bakım 

onarım faaliyeti kolay bir şekilde yürütülmesi planlanmıştır. 

  

 Şekil 17: Motor Braketleri  

Motor braketleri yukarıda gösterildiği gibi tasarlanarak sadece 4 adet cıvatayı şasede 

söküp motor değişikliği, kolay düzenlenebilir yapı gibi esnek ve portatif bir tasarım elde 

edilmeye çalışılmıştır. Aşağıda motorların brakete sabitlenmiş halinin teknik çizimini 

görebilirsiniz. 

 

 

 

 

                                            

 

                                         Şekil 18: Montajlı Motor Braketleri  

Braket tasarımında görüldüğü üzere yanal motorları tutan parçalar dikey motoru tutan 

parçaya 135o açı ile yerleştirilmiştir. Böylelikle yanal hareketi sağlayan motorlar 45o açı ile 

konumlandırılmıştır. Bu pozisyon konumlandırması robotun ileri yöndeki hareket hızından 

feragat etmemizi fakat bunu yaparken de ekstra bir eksen olan yanal eksen de hareket 

edebilmemizi sağlamaktadır. Bahsedilen motorların hareket vektörü bileşenleri şu şekildedir. 

Şekil 19: Hareket Vektör

Şase 

Montaj 

Delikler

i 

Motor 

Montaj 

Delikler

i 
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Motor montajlı braketlerin şaseye sabitlenmesiyle robotumuzun hareket kabiliyetini sağlayan ana 

kabuğumuz tamamlanmaktadır. Sonraki adım için otonom görevleri icra edebilmek için kararlaştırılan 

su içi sensörlerinin şaseye montajlanması için aparat tasarımına geçilmesidir. 

 

  Şekil 20: Ana Kabuk  

 

DVL ve Sonar Braketleri: 

Görev analizlerinde de belirtildiği gibi otonom görevlerdeki navigasyon ve tespit işlemleri için 

bu sensörler hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden bu sensörler çalışma prensipleri göz önünde 

bulundurularak şaseye montajı sağlanmalıdır. Sonar hedef tespiti görevinde bulunacağı için önü 

açık bir şekilde aracın önüne konumlandırılması gerekmektedir. Motor braketlerinde de 

bahsedildiği gibi bu sensörler de bakım, onarım ya da tamir gerekliliği durumunda kolay 

müdahele edilmesi için şase ile bağlantısı özel tasarlanmış braketler ile yapılacaktır. 

Tasarladığımız braketler ve sensörlerin şaseye montajı ise şu şekildedir. 

 

Şekil 21: Sensör Braketleri 

Şase 

Montaj 

Delikleri 

Sensör 

Montaj 

Delikleri 
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Hidrofon Montajı: 

Pingerli olan hedefi bulmak için önemli rol üstlenen sensör olan hidrofon ekstra bir bağlantı 

braketi olmadan direk olarak kubbe tutucunun üzerine yerleştirilecektir. Robot üzerine 

aralarında 90 derecelik açılarla toplamda 4 adet yerleştirilen hidrofonların dairesel bir alanda 

toplanmaları lokalizasyon işlemini kolaylaştıracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

             Şekil 22: Hidrofon Montajı  

 

Özelleştirilebilir Pleksi: 

Ana gövdenin en büyük parçası olan şase Bölüm 3.2.3 Üretim Yöntemlerin ’de anlatılacağı 

üzere 3 eksenli CNC’de işlenerek oluşturulacaktır. Bu işlem hem zaman alıcı hem de maliyetli 

olduğu için şase üzerinde ekstra bir işlem yapmanın(delik açma, parça sabitleme vb.) yapıya 

zarar vereceği de düşünülerek, flanşın tam altına özelleştirilebilir bir pleksi yapısı tasarlandı. 

Bu sayede robota yapılacak olan eklentiler(fenerler, ekstra sensörler vb.) kolay bir şekilde 

gerçekleştirilebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 23: Özelleştirilebilir Pleksi 

Somun ve Cıvatalar: 

Mekanik ekipmanları şaseye sabitlemek ve güçlü bir yapı oluşturmak için metrik 2’den metrik 

8’e kadar olan bütün boyutlarda ve farklı yerlerde somun cıvata bağlantı yapısı kullanılacaktır. 
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Yukarıda anlatılan mekanik ekipmanlar ve yapıları ile mekanik ekipmanların netleştirilen ve 

üretimine başlanılan parçaları anlatılmıştır. Bundan sonraki bölümde tasarım, üretim, analiz ve 

test aşamaları devam eden parçalar anlatılacak olup ilgili analizlere yer verilecektir. Robotun 

fark perspektiflerden nihai görünümü ise şu şekilde olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Üst İzometrik Görünüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yan Görünüm 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 24: Robot Görünümleri

Üst Görünüm 

Alt İzometrik Görünüm 
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Alt Bileşen Tasarımları: 

 

Yapılan çalışmalar Ön Tasarım Raporu’nda kullanılması belirtilen motorların değiştirilmesini 

gerektirmiştir. Bu yıl yarışma kurallarının otonom görevler kapsamında oluşturulması, su altı aracının bir 

ağırlık kaldırma görevini yerine getirmesine ihtiyaç bırakmamıştır. Bu sebepten hem ağırlık yönünden 

avantaj sağlanmış hem de su altı aracının elektronik sisteminde motorların harcadığı güç azaltılmıştır. Bu 

kapsamda motor nozzle tasarımları için düz, tümsek ve çukur olmak üzere 3 farklı nozzle alternatifi 

oluşturulmuştur. Her bir nozzle Solidworks ortamında akış analizinde test edilmiş, en optimal yapıdaki 

nozzle seçilmiştir. İlgili nozzle parçalarının teknik çizimleri aşağıdaki görsellerde belirtilmiştir.  

 

Analizler sonucu çukur nozzle tasarımı en verimli tasarım olarak belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 25: Düz Nozzle    Şekil 26: Tümsek Nozzle         Şekil 27: Çukur Nozzle  

 

Motor nozzle’larının Solidworks üzerinden akış analizi yapılmış, veriler Excel yoluyla aşağıda belirtilen 

görsellerde görüleceği üzere sonuca vardırılmıştır. 

 

Düz nozzle tasarımının akış analizi aşağıda verilmiştir. 
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Tümsek nozzle tasarımının akış analizi aşağıda verilmiştir. 

 

Çukur nozzle tasarımının akış analizi aşağıda verilmiştir. 

Dinamik akış analizine sokulan pervanelerimiz seçtiğimiz nozzle içine yerleştirip testleri yapılmıştır.  

Bunlardan ilki yukarıda tablolarda görüldüğü gibi itki kuvvetleridir. Motorumuzun RPM değerine 

maksimum seviyede 6000 olarak ulaşılması planlanmaktadır. Bu değer yaklaşık olarak 628 rad/s 

değerine eşit olmaktadır. Analizler bu değer üzerinden yürütülmüştür. Yukarıda görüldüğü gibi 43 

iterasyon sonucunda değer yaklaşık olarak düz nozzle testinde 7N’a sabitlenmiştir. Tümsek nozzle 

tasarımında ise, 21 iterasyon sonucunda değer yaklaşık olarak 15N’a sabitlenmiştir. Son olarak çukur 

nozzle tasarımı teste tabi tutulmuştur. Burada da 47 iterasyon sonucunda değer yaklaşık olarak 37N’a 

sabitlenmiştir. Bu testlerden sonra nozzle seçimimizi çukur nozzle tasarımı olarak belirledik. Bu gösterge bu 

yapıdaki bir pervanenin nötr yüzer bir robotun 4 adet dikey motoru olduğu düşünüldüğünde yaklaşık 

olarak yaklaşık 12 kg kaldırma kapasitesi tanımaktadır. Bunun yanı sıra aşağıda gösterilen şekil ise 

tek bir pervanenin yarattığı itki hızıdır. Bu değerlere göre bu yapıdaki bir pervane yaklaşık olarak 

maksimum yaklaşık 2.5m/s’lik bir akış hızı sağlamaktadır. Tablolardaki değerlerin negatif olarak 

çıkmasının sebebi akış analizinin yönünden kaynaklıdır.  
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Bu değer belirtildiği üzere sürtünmesiz ortam için sağlanan değerdir. Bölüm 4.2.4. Fiziksel Özellikler 

kısmında robotun sürtünme kuvveti analizi çıkartılacaktır. Bu veriler istenilen ölçülerde olmadığı için 

Kritik Tasarım Raporu aşamasına kadar pervanelerde düzeltmeler yapılarak robotun sürtünme kuvveti 

de hesaba katılarak ulaşılabilecek maksimum taşıma ve hız kapasiteleri hesaplanacaktır. 

 

 
 

Şekil 28: Pervane İtki Hızı Analizi 
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4.2.2. Malzemeler 

Bu bölümde robot üzerinde kullanılması planlanan mekanik ekipmanlar için tablo halinde 

listelenip robot üzerinde işlevi belirtilecektir. Özellikle su altı kullanımı için seçilmiş olan 

malzemelerin özellikleri açıklanacaktır. 

 

 KOMPONENT MALZEME 

TÜRÜ 

ADET KULLANIM 

YERİ 

M
E

K
A

N
İK

 

Şase 7075 serisi 
alüminyum blok 

8kg Sızdırmaz hazne 

Akrilik Kubbe 

(Büyük) 

Pleksiglas 1 Sızdırmaz hazne 

Akrilik Kubbe 

(Küçük) 

Pleksiglas 1 Sızdırmaz hazne 

Elektronik 

Tabla 

Pleksiglas 1 Elektronik 

Düzenlenmesi 

Özelleştirilebilir 

Taban 

Pleksiglas 1 Ek parçaların 

şase montajı 

Konnektör 5023 Serisi 

Anodize 
Alüminyum 

16 Kablo 

sızdırmazlığı 

Büyük Kubbe 

Tutucu 

PETG 1 Sızdırmaz hazne 

Küçük Kubbe 

Tutucu 

PETG 1 Sızdırmaz hazne 

Motor 

Braketleri 

PETG 2 Montaj 

Sensör 

Braketleri 

PETG 2 Montaj 

Cıvata ve 

Somunlar 

Paslanmaz 

Krom 

- Montaj 

Hidrofon Dış 

Kaplaması 

Hidrofon Dış 

Kaplaması 

4 Sızdırmazlık 

Fener Dış 

Kaplaması 

5023 Serisi 

Anodize 

Alüminyum 

2 Aydınlatma 

Fener Kubbesi Plesiglas   
Su Altı Epoksisi 1 Sızdırmazlık 

Conta Kauçuk - Sızdırmazlık 

    

Tablo 2: Malzeme Listesi 
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Malzeme Özellikleri: 

PETG Filament: Su içerisine daldırıldığında diğer filament türlerine göre neredeyse hiç salınım 

yapmayarak herhangi bir deformasyona uğramamaktadır. Bunun yanı sıra ABS materyalinin 

dayanıklılığını, PLA materyalinin ise esnekliğini tek bünyede toplayarak mekanik uygulamalar 

için ideal malzeme türü olarak nitelendirilebilir. 

Epoksi Yapıştırıcı: Özel olarak kullandığımız bu epoksi yapıştırıcı türü uzun kuruma süresi 

(yaklaşık 24 saat) ve yüksek viskozitesi (yaklaşık 80.000cps) sayesinde boşluk doldurma 

işlemlerinde ideal olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca esnek yapısıyla hem plastik (kablo kılıfı) 

hem de alüminyum yüzeylere(konnektör) sağlıklı yapışma özelliğiyle yapışma noktalarında 

herhangi bir çatlak oluşturmamaktadır. Ayrıca teknik özelliklerinde belirtilen 3500 psi değerine 

kadar basınç altında deforme olmama özelliği derin mesafe dalışları için tercih edilir özellik 

taşımaktadır. 

 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Kullanılan malzemeler ve bunların tasarımları göz önünde bulundurulduğunda robotumuzun 

üretim olarak kompleks bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu yüzden 

robotumuzu inşa ederken birbirinden farklı üretim yöntemleri kullanılacaktır. Bu yöntemleri ve 

hangi komponenti üretmek için kullanacağımızın listesi ise şu şekildedir. 

3 Boyutlu Yazdırma: 

Takımımızın çalışma laboratuvarında bulunan ZAXE 

marke Z1+ modeli olan yerli üretim 3 boyutlu yazıcı 

bulunmaktadır. Bu yazıcı endüstriyel üretimi 

yapabilmeye uygun özellikler taşımaktadır. Bu 

özelliklerden başlıcaları şöyledir: 

• Baskı teknolojisi: FFF 

• Baskı Alanı: 300mm x 300mm x 300mm 

• Baskı Alanı: Isı kontrollü 

• Maks. Yatak Isıtması: 1100C 

• Maks. Baskı Kafası Isıtması: 3200C 

• Baskı Materyalleri: PLA, ABS, ASA, PETG, 

Karbon Fiber… 

3 boyutlu yazdırma teknolojisi ile üretimini 

planladığımız alt komponentlerin tam listesi şu 

şekildedir: 

• Büyük kubbe tutucu 

• Küçük Kubbe Tutucu 

• Motor Braketleri 

• Sensör Braketleri 

• Ufak ara birleştirici parçalar 

Şekil 29: Zaxe Z1+ 
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Şekil 31: Pleksi Şişirme 

 

5 Eksen CNC İşleme: 

5 eksende işleme yapılabilmektedir. Bu sayede makinanın içine 

konan hammadde çok farklı açılardan işlenebilerek daha karmaşık 

tasarımların üretimi sağlanır. Biz bu üretim yöntemini kullanarak 

üretilecek parçalar: 

• Şase 

• Kablo Konnektörü 

• Hidrofon Dış Kabı 

• Fener Dış Kabı 

 

 

 

Pleksi Şişirme: 

 

 

Şekil 30: 5 Eksenli CNC 

 

Bu işlem özellikle akrilik ve pleksi malzemelere şekil vermek için kullanılır. Öncelikle üretimi 

yapılacak olan parçanın MDF malzemesinden yapılmış bir kalıbı çıkartılır. Bu kalıbın içine 115 

ile 1250C aralığında ısıtılmış ve akışkan bir kıvama gelmiş pleksi ya da akrilik malzeme konulur 

ve çevresi kapatılarak 

vakumlu hale getirilir. Bu 

vakum sonrasında kontrollü 

olarak boşaltılır ve içeri hava 

alınması sağlanır bu sayede 

havanın yaratmış olduğu 

basınçla akışkan malzeme 

kalıbın şeklini alır. Biz bu 

üretim işlemini uygulayarak 

akrilik büyük ve küçük 

kubbelerin üretimini 

gerçekleştireceğiz. 

 

Lazer CNC Kesim: 

 

2 eksende hareket eden bir CNC 

Makinesinin başında bulunan bir yüksek 

hızda ve torkta dönen bir makinenin 

şiddetinin ayarlanmasıyla metal, ahşap vb. 

yüzeylerde kesim veya kazıma işlemi 

yapılmasını sağlar. Bu işlemde çizim iki 

boyutta yapılır, yükseklik kesilen plakanın 

kalınlığına göre sabit olur. Bu yöntemi 

kullanarak robotun bütün pleksiglas 

malzemelerinin üretimi gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 32: Lazer CNC 
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Delik Delme, Kesme, Şekillendirme: 

Bu üretim yöntemi yukarıdakilere kıyasla çok daha az kullanılacaktır. Çünkü bu işlemlerin 

uygulanacağı bölgeler CAD ortamında önceden tasarlanacağı için 3 boyutlu yazım ya da CNC 

kesim ile oluşturulacaktır. Olası gözden kaçırma ya da sonradan gelişebilecek durumlar için 

matkap, avuç içi taşlama, dramel, gibi basit el aletleriyle bu üretim yöntemi 

gerçekleştirilecektir. 

 

 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

 

Boyut Ölçüleri: 

 

Şekil 33: Robot En ve Boy Ölçüleri 

476.64 mm 

377.00 mm 
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Şekil 34: Robot Yükseklik Ölçüsü 

 

 

 

Kütle ve Yüzerlik Hesaplamaları: 

 

 Komponent Adet Birim Kütle(gr) Toplam 

Kütle(gr) 

 

M
ek

an
ik

 

Şase 1 1495,26 1495,26 

Büyük akrilik 

kubbe 

1 541,4 541,4 

Küçük akrilik 
kubbe 

1 82 82 

Motorlar 8 243 1944 

Konnektör 16 4,5 72 

Motor braketleri 4 31,5 126 

Büyük akrilik 

tutucu 

1 161 161 

Somun ve 

cıvatalar 

  48 

     

 

E
le

k
tr

o
n
ik

 

Jetson Nano 1 140 140 

Kamera 1 30 30 

Servo 3 10 30 

ESC 8 16,3 130,4 

DVL  250 250 

Sonar 1 510 510 

Fener 2 102 204 

Zed kamera 1 159 159 

Hidrofon 4 30 120 

     
Ekstra Parçalar 630,21 

  

Genel Toplam 6663,97 

Tablo 3: Kütle Hesaplaması 

175.04 mm 
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Komponent Kaldırma Kuvveti(gr) 

Büyük akrilik kubbe 4391,45 

Küçük akrilik kubbe 241,5 

Şase 1980,88 

  
Toplam 6613,83 

Tablo 4: Yüzerlik Hesabı 

Görüldüğü üzere kaldırma kuvveti ve robotun ağırlığı birbirine neredeyse eşit olması 

sağlanmıştır. Bu sayede robotun nötr yüzerliliği sağlanmış olmaktadır. Tabloda da görüldüğü 

üzere en büyük kaldırma kuvvetini sağlayan komponent büyük akrilik kubbedir. Üretim 

yöntemlerinde de anlatıldığı üzere, esnek üretim tekniğimiz ile kubbenin taban alanı sabit 

kalması koşuluyla sadece şişirilme yüksekliğini değiştirerek hacimde rahatça oynama yaparak 

nötr yüzerliliği kolay bir şekilde yakalayabiliyoruz. 

 

Stres ve Esneme Analizleri: 

Bu analiz SolidWorks ortamında basınçlı tüpün her yüzeyine dik olarak 1000psi değerinde 

basınç uygulanarak yapılmıştır. Izgaralama yöntemi yüksek kaliteli ızgaralama yöntemi içi 16 

Jacobian noktası kullanılmıştır. Bütün analizin çözümü Intel I7 10875H işlemcili, NVIDIA 

RTX 2070 Ekran Kartı’na sahip bilgisyarda toplamda 1 saatte çözdürülmüştür. Çıkan sonuçlar 

ve yorumları ise şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

Analiz sonuçlarında da 

görüldüğü gibi 1000psi 

basınç altında yüksek stres 

oluşturacak bir geometri 

bulunmamaktadır. Hatta en 

bu tasarım için en tehlikeli 

olarak nitelendirilebilecek 

bölge bile kritik bölgenin çok 

gerisinde bulunmaktadır. Bu 

yüzden ikinci bir analiz 

kriteri olan esneme basınçlı 

hazne üzerinde oluşan 

esneme sonuçlarına 

bakacağız. 

 

 

 

 

 

Şekil 35: Stres Analizi 
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Beklenildiği üzere stresin 

yoğunlaştığı bölgelerde esneme 

payları daha yoğun olarak 

görülmektedir. Bu bölgede 

maksimum esneme payı 2.7mm 

olarak analiz sonuçlarında 

belirlenmiştir. Bu yüzden şase 

üzerinde oluşan esneme göz ardı 

edilebilir boyutta olmakla birlikte 

şase malzemesi değiştirildiğinde bu 

esneme payından da kurturulunabilir. 

Ayrıca yarışma şartnamesin yer alan 

derinlik mesafesi 3 metre olarak 

belirlendiğinden kullanılacak olan 

basınçlı tüp haznesi sorunsuz bir 

şekilde çalışabilecektir. 

 

 

 

Sürüklenme Katsayısı: 

 

Sürüklenme katsayısı aracın hidrodinamik uygunluğunu saptamak aynı zamanda kontrol 

algoritmalarımızda da kullanılmak üzere akışkanlar analizi üzerinden bilgisayar ortamında 

hesaplanmıştır. İlgili formül şu şekildedir: 

 

Sürüklenme Kuvveti = Sürüklenme Katsayısı * ½ * sıvı yoğunluğu * (sıvı akış hızı)2 * sıvının 

temas ettiği yüzey alanı 

 

Bu denklemde sürüklenme katsayısı yalnız bırakıldığında: 

 

Sürüklenme Katsayısı = (Sürüklenme Kuvveti * 2) / (Sıvı Yoğunluğu * (Sıvı Akış Hızı)2 * 

sıvının temas ettiği yüzey alanı) 

 

Bu denklemde sabit olan özellikler şu şekildedir: 

• Suyun yoğunluğu = 997kg/m3 

• Sıvı Akış Hızı = 0.003m/s (Reynold sayısı 10’a eşitlenmek için bu şekilde alınmıştır) 

• Suyun temas ettiği yüzey alanı = 1.59927289m2 (SolidWorks ile hesaplanmıştır) 

Şekil 36: Esneme Analizi 
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Yukarıda verilen verilere göre sürüklenme katsayısını çıkartabilmek için bulunması gereken tek 

bilinmeyen sürüklenme kuvvetidir. SolidWorks akışkanlar analizi direk olarak bu bilinmeyeni 

iterasyon yöntemi ile saptayabilmektedir. Sürüklenme kuvveti saptandıktan sonra yukarıda 

verilen sabit değer yerlerine konulduğunda robotumuzun sürüklenme katsayısı 0.0200500 

olarak hesaplanmıştır. İterasyon grafiği ise şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şekil 37: Sürüklenme Katsayısı  

Drag Coeff 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
0 5 10 15 20 25 30 35 40

  

Iterations [ ] 

D
ra

g 
C

o
e

ff
 



35 
 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

 

Raporun bu bölümünde elektronik şema düzeni, sırasıyla sistemler ve sistemleri oluşturan elektronik 

elemanların neden seçildiği ve nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgi verilecektir 

Genel Bakış: 

Elektronik sistemlerimizin genel amacı ana güç kaynağından robotun çalışması için gerekli enerjiyi kesintisiz 

ve minimum kayıp ile iletip robotu sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. Elektronik sistemimiz robotun ağırlık 

merkezini minimum etkileyecek şekilde ana gövdenin içine yerleştirilmiştir. 

Güç Dağıtım Sistemi: 

Güç dağıtım sistemimizin (Şekil 38) temel hedefi ihtiyaç duyulan enerjinin iletken kablolar tarafından 

mümkün olan en kısa ve güvenli yoldan iletilmesidir. Bu bakımdan güç dağıtım en önemli sistemdir. Bu 

durumda karşımızda iki adet güç iletim alternatifi bulunmaktadır. İlk olarak şehir şebekesinden gelen 

220VAC akım öncelikli olarak robot içi sistemlerin kullanımına uygun olan 12 DCV gerilimine düşürülüp 

ardından XT60 konnektöründen geçip güç kabloları yardımıyla robotun beslenmesi sağlanabilir. Ancak 

yüksek amperlerde kabloda yaşanabilecek ciddi güç kayıpları oluşabilmektedir ve güç aktarımının verimliliği 

ciddi olarak düşürebilmektedir. Bunun için Teknofest 2021 görevlerini daha verimli kaynaklarla icra 

edebilmek amacıyla gücün robot üstüne konumlanmış yarışma şartnamesine uygun olarak tasarlanacak LI-

ION batarya ile verilecektir. Böylelikle uzun mesafe güç iletiminde yaşanabilecek kayıpların da önüne 

geçilmiş olacaktır. 

 

 

 

 

 

Şekil 38: Elektronik Sistem Tasarımı 
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Batarya: 

Robotumuzun ihtiyaç duyduğu gücün yeterli, kesintisiz bir şekilde sağlanması ve yarışma şartnamesinde 

belirtilen özelliklere de uygun olacak bir güç besleme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.  Robotumuzun 

görevleri başarıyla icra edebilmesi için itki sisteminin ve kontrol sisteminin ihtiyacı olan enerjiyi en az görev 

süresi boyunca kesintisiz olarak sağlanması gerekmektedir. Gereken enerjiyi karadan kablo ile ulaştırmak 

istersek eğer aracımız yüksek akım düşük gerilimde çalıştığı için uzun mesafeler kablo ile güç iletiminde 

kayıplar yaşanacaktır. Bu sebeplerden dolayı aracımızın güç ihtiyacının sağlanması araç üzerine 

konumlanacak batarya ile sağlanacaktır. Kullanılması planlanan bataryanın pilleri 5S4P(5 seri, 4 paralel 

dizim) olarak dizilecektir bu da yaklaşık 18.5 volt 10.4 Ah bir güç sağlayacaktır. Aşağıda kullanacağımız 

bataryanın bir hücresinin teknik çizimi ve bataryanın çizimleri gösterilmiştir. Bataryamız şu anda üretim 

aşamasındadır. 

 

 

 

 

Teknik özellikleri: 

• Nominal voltaj: 18.5 V 

• Kapasite: 10.4 Ah 

• Maksimum devamlı deşarj akımı: 80 A 

• Pik deşarj akımı: 100 A (10 saniye boyunca) 

• Kullanılan pil hücresi türü: Molicel INR-18650-P26A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltaj Kaybı Hesaplaması: 

Görüldüğü üzere robotumuza ulaştırmamız gereken enerjiyi kablo ile taşıdığımızda yaşanan kayıp kablodan 

geçen akımın karesi ve kablo direnci ile doğru orantılıdır. Örnek olarak robota 12 volt 30 amperlik bir güç 

(yaklaşık 360 W) iletmek istemekteyiz. Kablonun teknik özelliklerinde de belirtildiği gibi kablonun direnci 

yaklaşık 0.012 ohm/m dir. Kullanılacak kablonun uzunluğu 30 metre olarak alınırsa toplam direnç 

0.0012*30= 3,6 ohm olmaktadır. Yani eğer robota 12 volt 30 amper ulaştırmak istersek V=I*R formülünde 

yerine koyarak karadan ne kadar gerilimle gücü iletmemiz gerektiğini bulabiliriz.  

Şekil 39: Batarya Teknik Çizimi 

Şekil 40: Batarya Teknik Çizimi 
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V=30*3,6 

V= 108 volt olarak hesaplanabilir.  

Bu gerilimde aracın yüksüz halde hasar görmeden çalışması imkansızdır. Bu yüzden robotun tam güçte ve 

yüksek akımlarda çalışabilmesi için batarya kullanılması gerekmektedir. 

 

Kablo: 

Batarya tarafından sağlanan elektrik akımının minimum voltaj kaybı ile robotumuzun ihtiyaç duyduğu 

yerlere güvenli ve verimli bir şekilde ulaşması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı hem suyun altında 

çalışmaya uygun hem de yüksek akımlara dayanıklı bir kablo sistemi kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda 12 AWG sınıflandırılmasında olan “heavy duty power cable” kablosunun 

batarya ve diğer sistemler arasındaki güç aktarımı için kullanılacaktır. 

 

    

 

 

 

PDB (Güç dağıtım kartı): 

PDB yani güç dağıtım kartı aracımızda elektronik sistemde kablolama kolaylığı sağlaması açısından 

tasarlanmıştır. Burada bütün elektronik sistemler bu güç dağıtım kartından güç almaktadır ve motor pwm 

kabloları da bu kart üzerinden Pixhawk ile bağlanmıştır. Kart üzerinde 8 adet ESC için yer vardır ve 

ESCler direk olarak kartın üzerine takılarak kullanılacaktır. Bu kart sayesinde robot içindeki kablolama da 

eskisine daha düzenli ve güvenli olacaktır. Kart batarya ile elektronik komponentler arasında köprü 

oluşturacak ve acil durumlarda parça değişimi komponent değişimi gerektiği durumlarda müdahale şansını 

ve hızını çok yüksek oranda artıracaktır. Kart şu anda çizimleri tamamlanmış ve üretime hazır haldedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 41: Kablolar 

Şekil 42: Güç Dağıtım Kartı 
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Kontrol Sistemi: 

Kontrol sistemi su üstü kontrol istasyonu ile karşılıklı ya da tek yönlü ve anlık olarak bilgi alışverişi yapar 

ve bu bilgileri iç sensörlerden alınan diğer bilgiler eşliğinde robotun son karar mekanizması görevini üstlenir. 

Özellikle otonom görevler sırasında maksimum performansta kullanılacağından dolayı kontrol sistemi 

elemanlarının en güncel ve güvenilir seviyede olması gerekir. Bu yüzden sistemi oluşturan parçalar bir adet 

Jetson Nano ve su üstü kontrol sistemine bağlanıp görevlerle ilgili otonom programların yükleneceği Ethernet 

kablosu ile iletişim kurulmaktadır. Son olarak gerek operatörün gerekse otonom algoritmanın çevreyi sağlıklı 

bir şekilde görüntüleyip değerlendirmesini sağlayan kamera bulunmaktadır. Ayrıca yarışma görevlerinin 

otonom ve kablosuz yapılması gerektiğinden dolayı ve robotun dış çevreyi daha iyi yorumlaması amacıyla 

kameraya ek hız verisini sağlayan DVL ve konum verisi, obje algılaması gibi verileri sağlayan sonar 

kullanılacaktır. 

 

Jetson Nano: 

Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yapay zeka, görüntü ayrıştırma, nesneleri algılama, 

segmantasyon ve ses işleme gibi uygulamaları yapmak için Nvidia Jetson Nano kullanılır. Küçük boyut yapısı 

ve yüksek güçte düşük maliyetlerle bu işlemleri yapmak için performans sunar. Tüm bu işlemler esnasında 

5 Watt güç harcamaktadır. Ayrıca Ethernet, USB girişleri hızlı bağlantı ve kolay müdahale şansı vermektedir. 

NVIDIA Jetson Nano Developer Kit Teknik Özellikleri: 

• GPU: 128 çekirdekli Maxwell ™ GPU 

• CPU: dört çekirdekli ARM® Cortex®-A57 CPU 

• Bellek: 4GB 64 bit LPDDR4 

• Depolama: Micro SD kart yuvası (harici minimum 16G TF kart gerektirir) 

• Video: Kodlama: 4K @ 30 (H.264 / H.265) Kod Çözme: 4K @ 60 (H.264 / H.265) 

• Arabirimler: Ethernet: 10/100 / 1000BASE-T otomatik anlaşma Fotoğraf Makinesi: 12-ch (3x4 

VEYA 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps) Ekran: HDMI 2.0, DP (DisplayPort) USB: 4x USB 

3.0, USB 2.0 (Mikro USB) Diğerleri: GPIO, I2C, I2S, SPI, UART 

• Güç: Mikro USB (5V 2A) DC jakı (5V 4A) 

• Boyutlar: Çekirdek modül: 69,6 mm x 45 mm Bütün takım: 100mm × 80mm × 29mm 

 

NVIDIA Jetson Nano Şeması: 

 

              

 

 

Şekil 43: Jetson Nano Şeması 
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GPIO pinleri:  

            

 

 

Nvidia Jetson Nano kartı üzerinde elektronik sistemlerle haberleşme ve bu cihazların kontrolü amacıyla 

kullanılan portlar, genel amaçlı giriş çıkış portları (General Purpose Input/Output) GPIO olarak adlandırılır. 

Bu kartın üzerinde 40 tane GPIO pini bulunmaktadır.2 adet 5Volt girişi , 2 adet 3,3V girişi , 8 adet 

toprak(GND) girişi bulunmaktadır. 

GPIO pinleri sayısının fazlalığıyla birlikte birçok projede kullanım için yeterlidir. 

 

Pixhawk Otopilot Kartı: 

 

Pixhawk otopilot kartı ileri seviye bir karttır. PX4 tarafından geliştirilmiş olup gerçek zamanlı çalışma ve 

zorlu koşullarda yüksek performans imkânı sunmaktadır. İnsansız hava kara ve deniz araçlarında (Döner 

kanat, İHA, sabit kanat, Rover, ROV/AUV) kullanılması için gerekli yazılım yamaları ve hazır iskeletler ile 

kullanılabilmektedir. Kontrol sistemi ile iletişimini Raspberry pi üzerinden yapmaktadır. Bütün elektronik 

hız denetleyicileri, sensörler ve Pixhawk Otopilota bağlanmıştır ve Qground Control adlı ara yüz 

uygulamasıyla control edilmektedir. Ardusub yazılımını çalıştırmak ve manuel sürüşte robota otonom özellik 

kazandırması Pixhawk otopilot kartını seçmemize ön ayak olmuştur. 

 

Teknik Özellikleri: 

• Main System-on-Chip: STM32F427 

• CPU: 180 MHz ARM® Cortex® M4 with 

single-precision FPU 

• RAM: 256 KB SRAM (L1) 

• Failsafe System-on-Chip: STM32F100 

• CPU: 24 MHz ARM Cortex M3 

• RAM: 8 KB SRAM 

• Optik akış: PX4 Flow unit 

 

 

 

Şekil 44: GPIO pinleri 

Şekil 45: Pixhawk 
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Pixhawk İçindeki Sensörler: 

Pixhawk içinde IMU (Inertail Measurement Unit) barındırmaktadır. Kısaca IMU; içinde 3 eksende hareket 

derecesi ölçebilen ivmeölçer, özgürlük derecesi ölçebilen jiroskop ve özgürlük derecesi ölçebilen 

manyetometre olmaküzere toplamda 9 özgürlük derecesi bulunduran entegre bir sensördür. IMU’dan gelen 

veriler bazı filtreler kullanılıp işlenerek sürüş ile ilgili veriler elde edilebilir. Biz bu verileri otonom sürüş için 

etkili bir şekilde kullanacağız. İvmeölçer, jiroskop ve manyetometrenin basit çalışma prensipleri şu 

şekildedir. 

Pixhawk Power Sense Modülü: 

Pixhawk otopilot kartının ihtiyaç duyduğu enerji (18 W) USB portundan sağlanacak maksimum enerjiden (5 

W) çok daha fazla olacağından dolayı Power sense modülünü kullanmaktayız. Ayrıca bu modül Pixhawk 

kartına ve dolaylı olarak da ara yüze anlık akım ve voltaj bilgisi göndermektedir. Böylece olası yüksek akım 

ya da düşük güç uyarılarını takip edebiliyoruz. 

 

Sonar: 

Sonar, ses dalgalarını kullanarak bir nesnenin boyutunu, mesafesini ve diğer bilgilerini görmenizi sağlayan 

bir cihazdır. Sualtı ses yayma özelliğini kullanarak sualtı / denizaltı seyahat, iletişim ve diğer nesnelerin 

algılanmasını sağlayan bir tekniktir. Aracımızın otonom hareketi esnasında su altı çevresinin daha iyi 

algılanması ve yorumlanması için sonar cihazı araç üstüne konumlanacaktır. Kullanılması planlanan sonar 

cihazı ise Ping360 Scanning Imaging Sonar olarak belirlenmiştir. Bunlara ek olarak bu cihaz kendi ara 

yüzüne sahip olduğundan kurulum ve kullanım için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Su altı arama, tarama 

görevleri Ping360 Scanning Imaging Sonar ile çok rahatlıkla yapılabilecektir. Sonar, 750 kHz akustik 

frekansta çalışır ve yatay olarak 2 derece ve dikey olarak 25 derece sinyal gönderim genişliğine sahiptir.  

 

Teknik özellikleri: 

 

• Maksimum güç tüketimi: 5W 

• İletişim protokolü: USB, Ethernet,RS485 

• Akustik frekans: 750 kHz 

• Minimum mesafe: 0.75 m 

• Maksimum mesafe: 50 m 

• Maksimumum derinlik: 300 m 

 

 

 

 

Şekil 46: Power Sense Modülü 

Şekil 47: Sonar 
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DVL: 

DVL( Doppler Velocity Log) sualtı araçları için dip takip özelliği sağlayan ve sualtı navigasyon sistemlerinde 

önemli bir sensör olarak kullanılabilen bir ekipmandır. DVL basitçe, aracın hızı bir ilk konum sabitlemesi, 

pusula veya gyro istikameti ve hızlanma sensöründen gelen verileri birleştirerek sualtında tahmini bir konum 

ve anlık hız verisi elde edilmesinin sağlar. Bu, denizaltılarda, otonom ve uzaktan çalıştırılan sualtı araçlarında 

gezinmeye yardımcı olabilir. Aracımızda kullanılması planlanan DVL sensörü ise DVL A50 olarak 

planlanmaktadır. Bu sensör sayesinde aracın otonom kabiliyetleri ciddi ölçüde artacak ve tek bir sensöre 

(kamera, barometre vs.) bağlı kalmadan farklı sensörleri de algoritmaya katarak aracın bu alandaki 

kabiliyetlerini ciddi anlamda artırmış olacaktır. Sadece yarışma havuzu ortamı için değil su altı 

araştırmalarının yoğun olduğu bölgelerde de aracın daha sağlıklı bir şekilde verilen görevleri ister otonom 

ister manuel olarak yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

 

Teknik özellikleri: 

 

• Çalışma freaknsı: 1MHz 

• Ölçüm derinliği: 0.05 - 50 metre  

• Hata payı: ± 0.1 cm/s 

• Maksimum derinlik: 300 metre 

• Giriş gerilimi: 10 - 30 V 

• Maksimum hız: 3.75 m/s 

 

Şekil 48: Sonar Görüntüsü 

Şekil 49: DVL 
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ZED: 

ZED stereo kamera kızılötesi sinyal kullanmadan kullanıldığı ortamda objelerin 3 boyutlu olarak 

görüntülerinin verebilen çift kameraya sahip bir stereo kamera sistemidir. Kameralarda yaşanan derinlik 

kaybını bu kamera insan gözü gibi çalışarak ortadan kaldırmaktadır ve görüntülere aynı zamanda gerçek 

derinliğini de katmaktadır. Su altında 3 boyutlu haritalandırma yapmak için ZED kamera kullanılacaktır 

böylelikle otonom görevlerde neredeyse %100 e yakın başarı sağlanacaktır. Bununla ilgili şu anda akademik 

seviyede çalışmalarımız sürmektedir. 

ZED Stereo Kamera özellikle kapıdan geçiş görevi için seçilmiştir. İçerisine konulan kubbenin ışığı kırma 

açısını hesaplayarak dijital düzeltme ile bu komponenti su altı kullanımı için uygun hale getireceğiz[4]. Bu 

sayede büyük kapı küçük kapıyı kolay bir şekilde ayırt edip su altı aracımızı küçük kapının merkez 

noktasında konumlandırılarak geçmesini sağlayacaktır. 

 

 
Kamera: 

Kameralar temel olarak farklı dalga boylarındaki fotonların kamera sensörüne kamera merceğinden geçip 

düştüğünde oluşturulan elektrik sinyallerin işlenip görüntü haline getirilmesi prensibiyle çalışır.  

Gerek otonom görüntü işleme sisteminde gerek manuel sürüşte çevrenin algılanması, yorumlanması ve buna 

uygun tepki verilmesi için kameralara ihtiyaç vardır. 

Raspberry Pi Kızılötesi Kamera Modülü V2 kullanmamızın temel amacı su altında derinliklere inildikçe 

ortamda oluşan ışık yetersizliği görüntü kalitesini bozmaktadır. Bu durum görüntü işlemeyi etkileyeceğinden 

IR(Kızılötesi) barındırmadığından karanlık ortamlarda çok daha başarılı görüntüler elde edinir. 

 

 

Ethernet Kablosu: 

Su üstü kontrol istasyonu ile kontrol sistemi arasında olan veri akışının maksimum hızlı, kesintisiz ve 

minimum gürültülü olması görevlerin başarılı olarak tamamlanması için önemlidir. Su altıda kablosuz veri 

akış hızının teknik olarak çok düşük hız seviyelerinde kablolu iletişimi zorunlu kılmaktadır. Uzun USB 

kabloları ucuz olmasına karşın beraberinde gürültü(noise) sorunu getirmektedir. Bu yüzden robot ile iletişim 

kurmak için Ethernet kablosu kullanmaktayız. Kullandığımız Ethernet kablosu olan Fathom ROV Tether su 

altı koşullarına uygun ve uzunluğu 30m kalınlığı 7.6 mm’dir. 

Şekil 50: ZED Kamera 

Şekil 51: Kamera 
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   Teknik özellikleri:   

•  Ağırlık: 0.043 kg/m  

• Kablo kalınlığı: 26 AWG 

•  DC direnci: 0.127 Ω/m 

 

 

 

 

İtki Sistemi: 

İtki sistemi temel olarak Newton’un 3. hareket kanunu prensibinde çalışmaktadır. 8 adet rim drive motor ve 

bunların bağlı olduğu 8 adet elektronik hız kontrolcüsünden (ESC) oluşmaktadır. Motorların yerleşimi 4 adet 

45 derecelik açılarla yerleştirilmiş yatay hareketi sağlayan motorlar, 4 adet yere paralel olarak yerleştirilen 

dikey eksende hareketi sağlayan motorlardan oluşmaktadır. İtki sistemi görece daha az çeşitli donanıma sahip 

olsa da araç tarafından kullanılan toplam gücün yaklaşık %80’i itki sistemi tarafından kullanılmaktadır bu 

bakımdan oldukça önem arz eden sistemdir. 

 

 

Motorlar: 

Su altının zorlu koşullarında robotun gerek otonom gerek de manuel sürüşlerde hareket edebilmesi gerekir. 

Bu yüzden su altı kullanımına da uygun olabilecek ve su izolasyonu da diğer muadil motor tiplerine göre 

daha kolay olabilecek motorlar olan fırçasız DC motorlar kullanılacaktır. Ancak, bu motorların suya ve 

yüksek su altı basınca olabildiğince dayanıklı olması beklenir eğer motor su alırsa olası elektrik kaçağı riski 

ortaya çıkar ya da en iyi ihtimalle belli bir kullanım süresi sonrasında motor içindeki parçalar korozyona 

uğrar ve motorumuz kullanılamaz hale gelebilir. Ayrıca deniz koşullarında da motorlar çalışırken rotor 

kısmına yosun ya da yabancı cisimler sıkışabilir ve motorun çalışmasını engelleyebilir. Bunlarla birlikte 

motorlarımızı kendimiz ürettik.  Ayrıca bu motorların nozzle ve pervane tasarımları yapıldı ve bunların 

üretim aşamasındayız. Yatay hareketi sağlayan motorlar 45 derecelik açılar ile şaseye bağlanmıştır böylelikle 

manevra kabiliyeti maksimum düzeye çıkmıştır fakat vektör bileşenleri doğrultusunda minimum seviyede 

itki kaybı yaşamaktayız. Üretilen motorun Güç ve akım özellikleri şöyledir; 

 

 

 

 

 

Şekil 52: Ethernet Kablosu 

Şekil 53: İtki Sistemi 
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Teknik özellikleri: 

 

• Motor KV: 500KV 

• Maksimum güç: 312W 

• Eşleşen ESC: 30A 

• Maksimum akım: 13A 

• Çalışma gerilimi: 12V-24V 

• Maksimum hız: 6000 RPM 

• Su geçirmez derinlik: 300 metre 

 

 

ESC: 

Elektronik hız denetleyiciler (ESC) fırçasız motorlara bataryadan gelen akımı düzenleyen, motor dönüş hızını 

kontrol eden dönüş hızlarını ve motorun tersine dönerek aracın yavaşlaması veya frenlemesini sağlayan 

elektronik devre kartıdır. ESC’ler motoru yöneten devre kartıdır. Kullanıcının ya da kontrol sisteminin 

yolladığı PWM sinyaline göre motorun hızını ayarlar. Fırçasız motor kullanımını gerektiren bir durumda 

mutlaka ESC kullanımına ihtiyaç vardır. Bu sebeplerden ötürü motorlarımızla uyumlu, fazla ısı üretmeyen 

verimli “Basic ESC” kullanımına karar verdik 

. 

Teknik özellikleri:  

• Giriş gerilimi: 7- 26 V  

• Maksimum akım: 30 A  

• Sinyal gerilimi: 3.3 V – 5 V 

 

 

   

 

 

  

 

 

Dış Sistemler: 

Robotun ana sistemleri haricinde bulunan ve görevleri icra etmede yardımcı olan ekipmanlar ve sensörler dış 

sistemler olarak adlandırılmaktadır. 

 

Işık: 

Su altında derinlere inildikçe güneş ışığı ya da yapay ışıkların gücü azalır ve ortam kararmaya başlar. 

Karanlık bir ortamda veya gece sürüşlerinde maksimum görüş sağlamak için su altına uygun bir ışıklandırma 

sistemi kullanılması önemlidir. Bu sebeple obje tespiti için üzerimizde bulunan kameraların düzgün bir görüş 

açısına sahip olabilmeleri için takım bünyemizde su altı feneri üretilmiştir.  Bu fenerlerin her biri 1500 lümen 

olmakla birlikte 18V besleme üzerinde PWM kontrolü ile dimleme işlemi yapılabilmektedir. 

Şekil 54: Motor 

Şekil 55: ESC ve Teknik Çizimi 
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Hidrofon: 

Hidrofon, su altı sesini kaydetmek veya dinlemek için su altında kullanılmak üzere tasarlanmış bir 

mikrofondur. Çoğu hidrofonun çalışması, suyun altında bir ses dalgası gibi bir basınç değişikliğine maruz 

kaldığında elektriksel sinyal üreten bir piezoelektrik dönüştürücünün kullanılması prensibine dayanmaktadır. 

Yarışma şartnamesinde belirtilen pingerli hedefi tespiten görevini başarıyla tamamlamak amacıyla sistemde 

kullanılması planlanmaktadır.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 56: Işık 

Şekil 57: Hidrofon 
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4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritma Temeli 

Bütün otonom görevlerin temel kurgusu sabit olarak yapılmış olup, otonom görevlere göre sadece sonuç 

algoritması ve algılama algoritmaları değiştirilmiştir 

 

Algoritma yapısı 5 farklı bileşenden oluşmaktadır. 

1. Enum/Değişkenler : Bütün sensör verileri enum olarak ayrı bir dosyada tutulmaktadır. Yeni veri 

girildikçe veriler, enum dosyasındaki veriler ile anlık olarak yer değiştirmektedir. Baurov ekibi 

tarafından geliştirilen bütün algoritmalar gelen verilere göre anlık karar almakta olup süreç içerisinde 

değişebilecek en ufak bir veri robotun karar mekanizmasını etkilemektedir. 

2. Başlangıç Konum ve Yön Tespiti:  Robotun başlangıç noktasını bulması bir sonraki yapacağı 

hareketlere karar vermesi için çok büyük önem teşkil etmektedir. Bundan dolayı robotun ilk görevi, 

sonar verilerinden havuz duvarının robota göre hangi konumda olduğunu tespit etmesidir. Duvar 

tespit edildikten sonra robotun ters yöne konumlanması sağlanmaktadır. Ters yöne konumlanma 

tamamlandıktan sonra robot olduğu konumu başlangıç noktası belirleyerek Gyro,pusula verilerini 

kaydetmekte ve bir sonraki yön hareketlerine buna göre karar vermektedir. 

3. Tarama Algoritması: Tarama algoritması sonar ve kamera görüntülerinden gelen verilere göre derin 

öğrenme algoritması çalıştırarak hedef noktasını aramaktadır. Tarama algoritmasının tarama 

şablonunun nasıl oluşturulduğu “ Kamera Hareketiyle Tarama- Güdüm Algoritması Testleri“ 

başlığında değinilmiştir. Algortima hedef algılandıktan sonra görevin üzerine yönelmektedir. 

4. Sonuç Algoritması: Sonuç algoritması görevin tamamlanıp tamamlanmadığını aktif olarak kontrol 

eden algoritmadır. 

5. PID Algoritması : PID Algoritması tamamen bütün robotun stabilizasyonunu sağlayan algoritmadır. 

PID algoritması bütün sensör verilerinden ve kamera görüntüsünden faydalanmaktadır. 
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Kapıdan Geçiş Görevi Yazılım Algoritması: 

 

Şekil 58: Kapıdan Geçiş Görevi Yazılım Algoritması 
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Denizaltının Tespiti ve Su Altı Aracının Konumlanması Görevi Yazılım Algoritması: 

 

 

Şekil 59: Denizaltının Tespiti ve Su Altı Aracının Konumlanması Görevi Yazılım Algoritması 
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Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Yazılım Algoritması: 

 

Şekil 60: Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Yazılım Algoritması 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

 

Tasarladığımız aracın aktif olarak belirlediğimiz komutları uygulayabilmesi için en iyi performansı 

sağlayabilecek programlama dili olan Python kullanılmıştır. 

Otonom Görevler: 

Otonom görevler için en verimli kütüphaneler araştırılıp, belirlenmiştir. Şartnamede belirtilen ekstra puanı 

kazanabilmek için görüntü işleme süreci robotun içinde yürütülecektir. Otonom görevlerde kullanılacak 

kütüphaneler aşağıdaki gibidir.  

• OpenCV: Görüntü işleme işlemlerini kolaylaştıran bir kütüphanedir. Çember algılama, renk algılama, 

hedef algılama , vb. gibi görevler bu kütüphane ile yapılmaktadır. 

• Imutils: Görüntü üzerinde işlemler yapmak için kullanılmaktadır. Kameranın yerleşme açısına göre 

görüntüyü döndürme, görüntü boyutlarını belirleme gibi işlemler bu kütüphane üzerinden yapılmaktadır. 

• Numpy: Hesaplamaları hızlı bir şekilde yapmamızı sağlayan bir matematik kütüphanesidir. Gelen 

görüntü değerlerini Numpy kütüphanesi ile işlenmektedir. 

• Pymavlink & Mavproxy: Raspberry Pi ile Pixhawk donanımlarının birbiri ile haberleşmesi için 

Pymavlink kütüphanesi kullanılmaktadır. Raspberry Pi’nin motorlara pwm sinyalleri göndermesi için 

Mavproxy kütüphanesi kullanılmaktadır. 

• Time: Zamanlama işlemleri için Time kütüphanesi kullanılmaktadır. 

 

 

Kapıdan Geçiş Görevi: 

Engel geçiş görevi için Opencv kütüphanesi kullanılmıştır. Gelen görüntü üzerinde renklerin bir işlevi 

olmadığı için görüntü renksizleştirilmektedir. Bu sayede robot tarafından işlenen veri minumuma 

indirgenmiştir. Kodlarda bulunan X değeri robotun kamerasından gelen X eksenini temsil etmektedir. Y 

değeri robotun kamerasından gelen görüntünün Y eksenini temsil etmektedir. R ise algılanan hedefin 

büyüklüğünü temsil etmektedir. 

 

Şekil 61: Kapıdan Geçiş Görevi 

 

Python dili ile yazılmış kodlarımız aşağıda açıklamalarıyla birlikte verilmiştir. 
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Şekil 62: Kapıdan Geçiş Görevi Yazılımı 1 
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Şekil 63: Kapıdan Geçiş Görevi Yazılımı 
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Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması: 

 

Bu görev için daireler tespit edilip Opencv ile çapları hesaplanacaktır. Hesaplanan değere göre 

halkaların içerisinde bulunan görüntü farklılıkları hesaplanarak denizaltı tespit edilecektir. 

Buna göre En yakın yere konumlandırılacaklardır. Bu görev için komutlar aşağıdaki şekildeki 

gibidir. 

Şekil 64: Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Yazılım 1 
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Şekil 65: Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Yazılım 2 

 

Localization 

Pinger ile hedef tespit görevinde robotun hedefe göre konumlanması için 4 adet hidrofon robotun 4 köşesine 

konumlandırılmıştır. Hidrofonların algıladığı ses önceliğine göre hedefin tahmini konumu diferansiyel fark 

denklemi ile tespit edilmektedir. Robot hedefin olduğu konuma göre 2 hidrofonda eşit veya eşite yakın ulaşım 

hızına gelene kadar hareket etmektedir. 

Örnek 2 hidrofon aynı anda hedefi ortaladığında dalga boyları aşağıda verilmiştir. 

 Şekil 66: Hidrofon Dalga Boyları 
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Parametreler ve Güvenlik 

Robotun üzerinde yazılımsal etkenlerden kaynaklanan birçok parametre vardır. Bu 

parametrelerin kontrolü çok önemlidir. Parametreler her bir kod parçacığının ve donanımın 

çalışma düzenini, kontrolünü temsil eder. Aynı zamanda güvenlik ve diğer etkenlerin sınırlarını 

belirler. 

 

 FS_BATT_ENABLE: Akü Arıza Koruması Etkinleştir (Akü voltajı veya akım düşük 

olduğunda, güvenliğin devreye girip girmeyeceğini kontrol eder) 

Değer Anlam 

0 Engelli 

1 Sadece uyar 

2 Etkisizleştir 

3 Yüzey moduna girin 

 FS_BATT_VOLTAGE: Arızalı akü gerilimi (Arıza emniyetini tetiklemek için akü voltajı. 

Akü voltajı güvenliğini devre dışı bırakmak için 0'a ayarlanmaktadır.) 

 Artış: 0,1 

 Birimler: V 

 

 FS_BATT_MAH: Arızalı akü milliAmpHours (Arıza emniyetini tetiklemek için kalan pil 

kapasitesi. Kalan pil güvenliğini devre dışı bırakmak için 0 olarak ayarlanmaktadır.) 

 Artım: 50 

 Birimler: mAh 

 

 FS_GCS_ENABLE: Yer İstasyonu Arıza   Koruması Etkinleştir (GCS kalp atışı 

kaybolduğunda ne yapılması gerektiğini kontrol eder.) 

 

Değer Anlam 

0 Engelli 

1 Sadece uyar 

2 Etkisizleştir 

3 Derinlik tutma moduna girin 

4 Yüzey moduna girin 

 FS_LEAK_ENABLE: Kaçak Arıza Koruması Etkinleştir (Bir sızıntı tespit edilirse ne 

yapılması gerektiğini kontrol eder.) 

Değer Anlam 



56 
 

0 Engelli 

1 Sadece uyar 

2 Yüzey moduna girin 

 

 FS_PRESS_ENABLE: Dahili Basınç Arıza Koruması Etkinleştir (Dahili basınç 

FS_PRESS_MAX parametresini aştığında ne yapılması gerektiğini kontrol eder.) 

Değer Anlam 

0 Engelli 

1 Sadece uyar 

 FS_TEMP_ENABLE: Dahili Sıcaklık Arızası Koruması Etkin (Dahili sıcaklık 

FS_TEMP_MAX parametresini aştığında ne yapılması gerektiğini kontrol eder.) 

Değer Anlam 

0 Engelli 

1 Sadece uyar 

 

 FS_PRESS_MAX: Dahili Basınç Arıza Eşiği (Arıza emniyetini tetiklemeden önce izin 

verilen maksimum iç basınç. Hatalı işlem, FS_PRESS_ENABLE parametresi tarafından 

belirlenir) 

 Birimler: Pa 

 

 FS_TEMP_MAX: Dahili Sıcaklık Arızası Eşiği (Arıza emniyetine başlamadan önce izin 

verilen maksimum iç sıcaklık. Hatalı işlem, FS_TEMP_ENABLE parametresi tarafından 

belirlenir.) 

 Birimler: degC 

 

 FS_TERRAIN_ENAB: Arazi Arıza Koruması Etkinleştir (OTOMATİK modda arazi bilgisi 

kaybedilirse ne yapılması gerektiğini kontrol eder) 

Değer Anlam 

0 Etkisizleştir 

1 Pozisyonu Tut 
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2 Yüzey 

 

 

 FS_PILOT_INPUT: Pilot girişi başarısız güvenli eylem (FS_PILOT_TIMEOUT 

parametresi tarafından belirtilen zaman aşımı süresinden sonra pilot giriş alınmadıysa ne 

yapılması gerektiğini kontrol eder) 

Değer Anlam 

0 Engelli 

1 Sadece Uyar 

2 Etkisizleştir 

 FS_PILOT_TIMEOUT: Pilot girişin güvenliğini engellemek için zaman aşımı (Güvenli 

olmayan işlem tetiklenmeden önce alınan pilot girişleri arasındaki maksimum aralığı 

kontrol eder) 

 Menzil: 0,1 - 3,0 

 Birimler: s 

 

 XTRACK_ANG_LIM: Crosstrack düzeltme açısı sınırı (Geçerli nokta ve ara nokta 

navigasyonu sırasında istenen rota arasında izin verilen maksimum açı (derece cinsinden)) 

 Menzil: 10 90 

 

 MAG_ENABLE: Pusula etkinleştirme / devre dışı bırakma (Bunu Enabled (1) olarak 

ayarlamak pusulayı etkinleştirir. Bunu Disabled (0) olarak ayarlamak pusulayı devre dışı 

bırakacaktır.) 

Değer Anlam 

0 Engelli 

1 Etkin 

 

 ANGLE_MAX: Açı Max (Tüm uçuş modlarında maksimum yalın açı) 

 Menzil: 1000 8000 

 Birimler: cdeg 

 

 RC_FEEL_RP: RC Feel Rulo / Adım (RC, kullanıcı girişi için araç tepkisini kontrol eden, 

0 son derece yumuşak ve 100 keskin) 

 Menzil: 0 100 

 Artış: 10 
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Değer Anlam 

0 Çok yumuşak 

25 Yumuşak 

50 Orta 

75 Gevrek 

100 Çok Gevrek 

 FS_EKF_ACTION: EKF Hatalı İşlem (EKF arızalı güvenlik çağrısı yapıldığında 

gerçekleştirilecek eylemi kontrol eder) 

Değer Anlam 

0 Engelli 

1 Sadece uyar 

2 Etkisizleştir 

 

 FS_EKF_THRESH: EKF arıza emniyetli varyans eşiği (Maksimum kabul edilebilir pusula 

ve hız değişiminin ayarlanmasına izin verir) 

 Değerler: 0.6: Katı, 0.8: Varsayılan, 1.0: Rahat 

 

 FS_CRASH_CHECK: Çarpışma kontrolü etkin (Bu otomatik çarpışma kontrolünü sağlar. 

Etkinleştirildiğinde, bir çarpışma tespit edildiğinde motorlar devre dışı kalır.) 

Değer Anlam 

0 Engelli 

1 Sadece uyar 

2 Etkisizleştir 

 

 JS_GAIN_MAX: Maksimum joystick kazancı (Maksimum joystick kazancı) 

 Menzil: 0,2 1,0 

 

 JS_GAIN_MIN: Minimum joystick kazancı (Minimum joystick kazancı) 

 Menzil: 0,1 0,8 
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ARMING_ACCTHRESH: İvmeölçer hata eşiği (Tutarsız ivmeölçer belirlemek için kullanılan 

ivmeölçer hata eşiği. Bir donanım veya kalibrasyon hatasını tespit etmek için bu hata aralığını 

diğer ivmeölçerlerle karşılaştırır.) 

 Menzil: 0,25 3,0 

 Birimler: m / s2 

 

4.4 Dış Arayüzler 

Bütün kontrol sisteminin arayüzü ve verilerin akışı (Motor kontrolleri, sensör kalibrasyonları 

ve su altı aydınlatma sistemleri) QGroundControl yazılımı üzerinden sağlanmaktadır. 

Raspberry Pi üzerinde yapılan işlemler Python ile yapılmaktadır. Motor kontrolleri ve sensör 

verilerinin işlenmesi ise Java üzerinden Pixhawk Toolchain’i ile yazılmaktadır. 

QGroundControl tamami ile açık kaynak kodlu bir arayüz olduğu için ilgili özelleştrmelerin 

yapılmasında kolaylık sağlanmaktadır. 

Şekil 67: QGroundControl 

 

Aynı zamanda otonom akışını kontrol edebilmek için C#’ da yazılmış kendi arayüzümüz 

bulunmaktadır. Arayüz şu şekildedir: 

 

 

Şekil 68: BAUROV Arayüz 
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Bu sene aracımızı navigasyonla ilgili birçok ihtiyaca cevap veren sensörlerle donatacağız. Bu 

sensörler şu şekilde listelenebilir: DVL, görüntüleme sonarı, IMU, basınç sensörü, kamera, 

stereo kamera ve hidrofonlardır. Bu sensörlerin her birini kullanabilmek üst düzey bilgi 

gerektirmektedir. Şu anda üzerinde çalıştığımız ve özgün olduğunu düşündüğümüz konu 

bahsedilen bütün bu sensörlerin ROS ekosisteminde toplayarak farklı navigasyon ihtiyaçlarına 

doğruluk payı çok yüksek olan merkezcil kontrol sistemi oluşturmaktır. Bilgi, kabiliyet ve iş 

planı kapsamında bir sonraki rapor sürecine kadar ROS’a geçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 

Ping360 Sonar Sensörünün üreticisi tarafından yine açık kaynak kodlu yayınlanmış bir arayüzü 

bulunmaktadır. Yine bu şekilde görevlerin yapılması kapsamında bu arayüzde özelleştirme 

yapılarak aktifleştirilebilir. 

 

Şekil 69: Ping Viewer 
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5. GÜVENLİK 

 

Bu bölümde robotun yapılışı ve deney aşamalarında iş güvenliğine uygun olarak alınan 

önlemler ve tahmin edilebilen güvenlik senaryoları anlatılmıştır. 

 

Güvenlik Felsefemiz ve Güvenlik Yönetmeliklerimiz: 

 

BAUROV olarak güvenliğin takım organizasyonundaki en önemli gerekliliklerden biri 

olduğunun bilincindeyiz. Ekip arkadaşlarımızın güvenliği öncelikli olmak üzere çalışma 

alanımızda ve robot yapım sürecinin her bir adımında olası tüm kazaları önlemeye yönelik 

tedbirler alıyor, çalışmalarımızı “Önce Emniyet” farkındalığı ile uyguluyoruz. 

 
Hiçbir şeyin can güvenliğinden daha önemli olmadığının, yerinde ve zamanında alınan 

tedbirlerin hayati önem arz ettiğinin bilincinde olarak takım içinde çeşitli güvenlik 

yönetmelikleri uygulanmıştır. Bu yönetmelikler BAUROV çatısı altında 4 ana başlıkta 

toplanmıştır: 

 

• Su Altı Aracına Yönelik Güvenlik 

• Üretim Aşaması Güvenliği 

• Çalışma alanı Güvenliği 

• Test Aşaması Güvenliği 

 

Ayrıca “Su Altı Aracına Yönelik Güvenlik” başlığı kendi içinde birçok alt başlık ile 

incelenecektir. Aşağıda bulunan tüm başlıklar kişisel ve çalışma alanı güvenliği koşullarının 

her adımda sağlandığı göz önünde bulundurularak uygulanmıştır. 

 

5.1 Su Altı Aracına Yönelik Güvenlik 

 

Sızdırmazlık Güvenliği 

 

Su altı aracının güvenliği ve görevlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesinde en önemli 

gerekliliklerden biri sızdırmazlıktır. Aracın farklı bölgelerinde kullanılan birden fazla parça ve 

işlem ile sızdırmazlık sorununa en etkili çözümü getirmek hedeflenmiştir. 

 

• Sızdırmazlık büyük oranda, su izolasyonu olmayan elektronik parçaların sudan 

izolasyonu için tasarladığımız akrilik kubbe sisteminde, flanşlar ve bu flanşların 
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yuvalarına yerleştirilen ve suyun tüp içine girmesini engelleyen şekil O-halkalar ile 

sağlanmıştır. 

• Sızdırmaz tüpün içine konektör ile ulaşan kablo bağlantılarının kalan boşlukları 

epoksiyle doldurma işlemi ile izole edilmiştir. 

 

Mekanik Güvenlik 

 

Su altı aracının Mekanik Güvenlik başlığı yarışma şartnamesinde belirtilen kısıtlamalara yönelik 

düzenlenmiştir. Bu kapsamda su altı aracında uygulanan yönetmelikler aşağıdaki gibidir: 

 

Su altı aracında yer alan herhangi bir parça gevşek yerleştirilmiş ya da sallanıyor konumda 

olmayacaktır. 

 

Her sistemin ve bütün parçaların sabit kalmasını sağlamak amacıyla uygun vida, somun ve bağlantı 

parçaları kullanılmaktadır. 

 

Motorlar üzerinde çalışma yapan ekip üyeleri, çalışma alanının çevresinde kendilerine ve motorlara 

zarar verecek küçük parçaların olmadığından emin olacaktır. 

 

Pervaneler başta olmak üzere diğer tüm parçaların ve su altı aracının insana zarar verecek kesici ve 

delici uç ve kenarları bulunmayacaktır. 

 

Tasarım ve Montaj Güvenliği 

Su altı aracını montajı, havuza yerleştirilmesi ve hareketi sırasında aracın gerek ekip üyeleri gerekse 

havuz ortamında verebileceği zararları minimum seviyede tutmak amacıyla araç dış iskeletinin kenar 

ve köşeleri yuvarlatılmış durumdadır. 

 

Tasarımı ve AR-GE çalışmaları takımımız tarafından yapılan ve şekil 4.2.3 b’de gösterilen Adaptif 

Uzama Sistemli 2 Eksenli Robotik Kol, keskinden ziyade daha yuvarlatılmış hatlar göz önünde 

bulundurularak tasarlanmıştır. 

 

 

 

Havuzda meydana gelebilecek kesik ve yırtıkları önlemek amacıyla vida bağlantıları sivri uçları iç 

kısımda kalacak şekilde montajlanacaktır.

Şekil 70: Adaptif Uzama Sistemli 2 Eksenli Robotik Kol 
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Elektronik Sistemin İzolasyonu ve Yalıtım 

• Sistemlerimizde bulunan tüm kabloların kablo kılıfları ile çift katman olacak şekilde 

sağlanmaktadır. 

• Akrilik kubbe dışında kalan kablolar kısa devre durumunu engellemek için ısıyla 

daralan ve etkili bir kablo koruyucu olan makaronlar ile sarılmaktadır. Makaranlor 

aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

 

• Akrilik kubbe içindeki elektronik elemanları, konektörlerin içinden geçerek elektronik 

sistemlere ulaşan kabloların yalıtımı ve konektör ve kablolar arasında kalan 

boşlukların da epoksi ile doldurulması ile korunmaktadır. 

 

Güç Aktarımı Kontrolü ve Acil Durum Güvenliği 

• Alınan tüm sızdırmazlık ve yalıtım önlemlerine rağmen olası bir sızıntıya karşı kısa 

devre olması durumunda gerek ekip üyelerinin ve çevredekilerin gerekse su altı 

aracımızın alacağı hasarları en aza indirmek için sigorta ve bir acil durum butonu 

kullanılmaktadır. Acil durum butonu şekildeki gibi gösterilmiştir. 

 
• Elektrik kaçaklarının meydana getirebileceği olası tehlikelerden korunmak için kontrol 

kalemi kullanılmıştır. 

 

  5.2 Üretim Aşaması Güvenliği 

 

Üretim aşamasında dikkat ettiğimiz en önemli güvenlik hususlarından birisi kullandığımız 

komponentlerin sıcaklık ve sıvıda çözünme durumlarına karşı dayanıklı olabilmesidir. Bu 

sebepten 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak üretmiş olduğumuz robot parçalarının ana 

malzemesi karbonfiber ve PETG karışımlı filamentlerdir. İlgili filament görseli aşağıya 

eklenmiştir. 
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Su altı aracımızın yapım sürecinde kullandığımız bir diğer üretim yöntemi olan CNC 

makinesinin çalışır durumda iken belirli aralıklarla kontrolü yapılacak, herhangi bir yangın 

durumunda yangın tüpü ile müdahale edilecektir. 

• CNC makinesinin başında görevli olan ekip üyesi, çalışırken yüzük, küpe, kolye gibi 

sarkabilecek herhangi bir takı ya da elbise ile çalışmayacaktır. 

• CNC makinesinin acil durdurma butonları operatörün ulaşabileceği yakın yerlerde olacaktır. 

 

5.3 Çalışma Alanı Güvenliği 

 

Ekip arkadaşlarımızın laboratuvar ortamında tehlike arz edebilecek durumlarda güvenli bir 

şekilde çalıştığının takibini yapmak üzere hazırlamış olduğumuz “Laboratuvar İçi Emniyet 

Formu” gösterilmiştir. 

 

Laboratuvar İçi Emniyet Kuralları Onaylıyorum 

Kullanılan araç gereçlerin ve mekanik parçaların keskin yüzeylerinden 

korunmak için eldiven kullanılması zorunludur. 

 

Öz güvenliğini sağlamak için güvenlik gözlüğü takılması zorunludur.  

Kullanılıp işi bitmiş malzemeler ortalıkta bırakılmamalıdır.  

Kullanılan kabloların açıkta kalan kısımları su geçirmeyecek şekilde 

kapatılmalıdır. 

 

Zeminin ıslak veya kaygan olmamasına dikkat edilmelidir.  

Çalışma işlemleri sonunda kullanılan elektrikli eşyalar prizde takılı 

bırakılmamalıdır. 

 

Yerlerde herhangi bir eşya bırakılmamalıdır.  

Robot üstünde yapılan çalışmaların sonunda robot güvenli bir yere etrafında 

uyarılar bulunarak bırakılmalıdır. 

 

Elektrik kaçaklarının meydana getirebileceği olası tehlikelerden korunmak 

için kontrol kalemi kullanılmalıdır. 

 

İsim: 

Tarih: 

İmza: 

Tablo 5: Laboratuvar İçi Emniyet Kuralları 



65 
 

             5.4 Test Aşaması Güvenliği 

Robot havuza girmeden önce açıkta kalan elektronik parça ve kablo olmadığından emin olunmalıdır. 

Kullanılan akrilik tüpün içinde hava kalmadığı teyit edilmelidir. 

Acil durum butonunun çalıştığından emin olunmalıdır ve son kontroller yapılmalıdır. 

Test sırasında kullanılan havuzda motorlara takılabilecek küçük parçaların 

olmadığından emin olunmalıdır. 

Robot havuzun içindeyken oluşabilecek elektrik kaçaklarından korunmak için havuz etrafında ve 

içinde kimse bulunmamalıdır. 

 

 Karşılaşılabilecek Güvenlik Problemleri ve Çözümleri 

 

1. Durum : Çalışma alanında kullanılan uçucu kimyasalların maruz kalınması 

Çözüm: Çalışma alanının boşaltılması ve havalandırılması 

 

2. Durum: Üretim aşamasında kullanılan aletlerin kullanım durumu 

Çözüm: Güvenlik gözlüğü, eldiven, baret ve koruyucu kulaklık takılması, güvenlik 

kurallarının gözetilmesi 

 

3. Durum: Test aşamasında robotun su geçirmesi sonucu oluşan elektrik kaçağı 

Çözüm: Robotun havuzun içinden çıkarılması için görevlilere haber verilmesi ve ekip 

üyelerinin havuz içinde olmadığından emin olunması 

 

 

4. Durum: Robot çalışır durumda iken motorların ya da motor sürücülerin zarar görmesi 

Çözüm: Bir kazaya sebebiyet vermeden gücün kesilmesi ve yedek parçaların 

kullanılması 
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6. TEST 

Bu kısımda su altı aracına uygulanan test aşamaları, senaryoları ve sonuçları paylaşılacak olup 

su altı aracına uygulanan testlerin tasarım iyileştirmelerine katkıları açıklanacaktır. Mekanik 

tasarım, elektronik ve yazılım alanlarındaki testler gerek bilgisayar ortamı ve hesaplamalar ile 

gerekse su altı aracının yapım ve uygulama kısımlarındaki çalışmalar ve yöntemler ile 

desteklenecektir. Geçmiş yıllarda uyguladığımız ve bu yıl özgün olarak iyileştirmelerini 

yaptığımız testler de avantajları ile birlikte açıklanacaktır.  

Sızdırmazlık Testleri  

Sızdırmazlık testi, su altı aracımızın fonksiyonlarını güvenli bir şekilde yerine getirebilmesi 

için en kritik testlerden birisidir. Su altı aracının elektronik komponentleri akrilik kubbenin 

içine konumlandığından bu bölgenin sızdırmaz bir yapıda olması kritik önem taşımaktadır. 

Akrilik kubbenin sızdırmazlığını ölçmek için için vakum testi yapılmıştır ve bunun için 1 adet 

vakum portu kullanılmıştır. Bu port sayesinde suya girmeden önce su altı aracının su sızdırıp 

sızdırmıyor olduğu test edilebilmiştir. Vakum testi ile hem yüzdürücü kubbenin dayanıklılığını 

hem de sızdırmazlığını test ettik. Yaklaşık 20 in/Hg’de (0.67 bar) + 1 bar (atmosfer basıncı) 

yaptığımız bu testte 1 saat boyunca bu basınç altında bekleterek yarışma şartnamesinde yer alan 

minimum 3 metre dayanıklılık kuralını sağlamış olduk. 

 

 

 

 

 

Şekil 71: Vakum Portu 
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Yüzerlilik Testi ve Hesaplamaları 

Yüzdürücü kubbe robotun ana yüzerliliğini sağlayan komponentir. Ayrıca geniş bir hacime 

sahip olduğu için elektronik devre de içine yerleştirilmektedir. Robot üzerindeki en büyük 

yüzdürme etkisine bu kubbe sahip olduğu için üretime geçilmeden önce hacim hesapları detaylı 

bir şekilde çalışılmış olup, operatörümüzün özel isteği sonucunda robotun suya bırakıldığında 

az bir şekilde batması sağlanmıştır. 

Pleksi şişirme yöntemi kolay ve hızlı uygulanabilir bir yöntem olduğu için robot üzerinde 

oluşabilecek herhangi bir kütle değişimine çap sabit olmak üzere farklı yüksekliklerde kubbe 

üreterek hızlıca cevap veriyoruz. Bu şekilde robot üzerinde derme çatma yerleştirilmiş 

yüzdürücülerden kurtulmuş oluyoruz. Yüzdürücü kubbe detaylı fotoğrafları ile birlikte 4.2.1. 

Mekanik Tasarım Süreci kısmında detaylıca anlatılmış olup su altı 

komponenetlerinin  yüzerlilik hesabı için kullandığımız Excel tablosu aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

Otopilot Kartının Kalibrasyon Testi 

Otopilot kartımızın kalibrasyon testi yapılmalıdır. Bu test robotun önün ve arkasının neresi 

olduğunu algılatmakta ve robot sürüşünü o kalibrasyona göre gerçekleştirmektedir. Eğer ki bu 

test yapılmazsa düzgün bir sürüş gerçekleştirilemez ve robotun istenilen yönde ilerlemesi 

sağlanamaz. Aynı zamanda bu testle birlikte düzgün sürüş için pervane yönleri testi de 

yapılması gerekmektedir. Bilindiği üzere pervanelerin kıvrımı saat yönünde veya saatin tersi 

yönünde olmaktadır. O yüzden her bir motora tek tek güç verilerek havada çıkan akıma göre 

doğru yönde olup olmadığı test edilmelidir. 

Su Altı Aracı Test Senaryoları 

• Robotu çalıştırmaya başlamadan önce elektronik sistem içindeki bütün kablolamaların 

doğru olduğu dikkatle test edilmelidir. Herhangi ters olarak bağlanmış, kısa devre 

yapmış ya da bağlantısı sağlam yapılmamış kablolar gözlemlenip düzeltilmelidir. 

• Robot üzerinde bulunan ivme ölçer, jiroskop, pusula, basınç gibi sensörlerin doğru 

çalışıp çalışmadığını anlamak için testler yapılmalıdır. 

Tablo 6: Yüzerlilik Tablosu 



68 
 

• Su içinde denge için yüzerlilik testi yapılmalıdır. Bu test ne kadar bilgisayar ortamında 

denenmiş olsa da her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Robota güç verilmeden robotun 

sadece su içindeki dengesini görebilmek için serbest kaldığındaki davranışları 

gözlemlenecektir. 

 

 

Navigasyon Haritası DVL 

Robot kendi konumunu anlık olarak algılayabilmesi için ve konumuna göre karar vermesi çok 

elzem bir konu. Bundan dolayı ortaya bir navigasyon haritası çıkarma ihtiyacı doğmuştur. 

Navigasyon haritası DVL ile sağlanmıştır. DVL üzerinden gelen veriler JSON olarak 

sınıflandırılmıştır. 

 

Şekil 72: Kamplumbotv2 Yüzerlilik Testi 

Şekil 73: JSON Verileri 
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Sınıflandırılan veriler robotun karar mekanizmasında kullanılmıştır. Daha fazla bilgi için 

robotun temel algoritması  “Algoritma Tasarım Süreci” başlığı altında “Temel Algoritma” 

içerisinde bahsedilmiştir. 

Hareket Kabiliyeti - 6 eksende 

BAUROV ekibi hareket kabiliyetini sağlamak için robotun 6 eksende rahat hareket 

edebilmesini  planlamıştır. Bütün robot kurgusu bu temel üzerine hazırlanmıştır. 

 

 

Hareket kabiliyetinin yüksek performans ve verimlilikte çalışmasının sağlanması için; 

• MPU6000 

• ST Micro 16-bit gyroscope 

• ST Micro 14-bit accelerometer/compass 

• MEAS barometer 

Sensörleri ile PID algoritması pixhawk üzerinde kullanılmıştır. Ek olarak görüntü üzerinde 

hedef algılandıktan sonra hedefin merkez noktası koordinat düzlemine göre hesaplanır. 

Hesaplandıktan sonra görüntü işleme üzerinden merkez noktasına göre 10 pixellik hata payı 

verilerek PID algoritması hedefe göre kendini konumlandırmaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil 74: Hareket Yönleri 

Şekil 75: Hedef Hesaplaması 



70 
 

Otonom Çembere Konumlanma Görevi için Yapay Zeka İstatistikleri 

Otonom çembere konumlanma görevi için 2 farklı derin öğrenme algoritması üzerine 

çalışılmıştır. Otonom görevlerde büyük önem taşıyan algoritmalar sırasıyla aşağıda 

belirtilmiştir. 

• RetinaNet: Tek aşamalı nesne tespiti çalışmalarında öne çıkan bir algoritma modelidir. 

• YOLOv4: Nesne tespitinde gerçek zamanlı olarak çok hızlı ve başarılı bir şekilde veri 

sağlar. 

Araştırmalar sonucunda YOLOv4 algoritmasının gerçek zamanlı görüntü işleme 

performansının RetinaNet’e göre daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. 

 

 

Bu adımdan sonra YOLOv4 algoritmasının açık kaynak kodları, veriler üzerinde çalışırken FPS 

arttırmak ve yapay zeka eğitme sürecinin iyileştirilmesi adına geliştirilmiştir. Geliştirmeler 

farklı başlıkları ile birlikte aşağıda verilmiştir: 

Uyumluluk: YOLO algoritması, açık kaynaklı olarak bir yapay sinir ağı içeren  Darknet 

Framework ile beraber kullanılmaktadır. Darkent Framework, Linux ve sadece belirli 

donanımlarda çalışmakta olup kullanım sırasında kısıtlamalara sebep olmaktadır ve kurulum 

aşamasında büyük bir problem oluşturmaktadır. BAUROV ekibi, YOLO algoritmasının 

prensiplerini temel alarak algoritmayı OpenCV ile baştan geliştirmiştir. YOLO algoritması 

takım tarafından istenilen platforma uygun olarak çalıştırılmak üzere hazır hale getirilmiştir. 

Şekil 76: Algoritma Karşılaştırılması 
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Veri Eğitme: Kullandığımız yapay zeka uygulamalarını olabildiğince çok sayıda ve hedefe 

yönelik veriler ile beslemek, doğruluk payı yüksek ve gerçekçi sonuçlar elde etmek açısından 

kritik önem taşımaktadır. BAUROV ekibi, veri eğitme konusuna da özen göstermiş, bu konuda 

da su altı aracının yazılım ihtiyaçlarına özgün ve pratik çözümler getirmiştir. Takım, yaygın 

olarak kullanılan resim üzerinden işaretleme teknolojisi yerine yapay zekayı video üzerinden 

veri ile besleyerek çok daha hızlı ve verimli bir veri işaretleme teknolojisi geliştirilmiştir.  

 

 

Geliştirdiğimiz video üzerinden veri ile besleme teknolojisi tamamen açık kaynak kodlu olarak 

Github üzerinden (https://github.com/enisgetmez/Yolobel) paylaşılmıştır. Diğer kullanıcıların 

ilgisini gören bu içerik 3 ay içerisinde yaklaşık 1000 defa indirilmiş olup 12 kere 

yıldızlanmıştır. Açık kaynaklı olarak paylaşılan kodların indirilme özeti aşağıya görsel olarak 

eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 77: Video ile Veri Eğitilmesi 

Şekil 78: Github İndirilme Görüntüsü 
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Performans: Yapay zeka algoritmalarının performans verileri incelendiğinde YOLO 

algoritmasının Raspberry Pi üzerinden 12-15 FPS arasında bir veri aktarım performans sunduğu 

gözlenmiştir. BAUROV ekibi ilgili algoritmanın performansını iyileştirmek için gerekli 

adımları atmıştır. Yapılan iyileştirmeler aşağıda 2 başlık altında paylaşılmıştır. 

1. Görüntüden Gereksiz RGB Değerlerinin Silinmesi: 

Yapay zeka üzerinden işlem yapılacak görüntülerde yer alan pixeller renk değerleri barındırdığı 

için gereksiz işlem gücü oluşturmaktadır. Bu sebepten kendini tekrarlayan pixellerin silinmesi 

ve sadece bir pixel bırakılmasının performansı iyileştirilmesi hedeflenmiştir.. Görüntülerdeki 

pixellerin tekrarlanma sayısı hesaplanıp görüntüye sıkıştırılmış, gereksiz pixel değerleri ortadan 

kaldırılmıştır. Algoritma sonucu aşağıda verilmiştir.  

 

Her bir pixel değeri RGB olarak 3 farklı değer barındırmaktadır. Görüntü teknolojisi içerisinde 

her bir değer -255 ila 255 arasında bir değere sahip olmaktadır. Bu durumda 1 pixel 9 (örnek : 

255,255,255) ila 3 (örnek : 0,0,0) byte arasında bir veriye sahiptir. 15,6 inçlik bir bilgisayarda 

tam ekran veri işlendiğinde toplam 14976 pixel olmaktadır. Eğer her pixel 9 byte veri 

barındırırsa toplam 1 görüntü işlemek için harcanan güç 134.786 byte eşit olmaktadır. 

BAUROV ekibi yapılan iyileştirmeler ile kullanılan enerjiyi azaltarak algoritma performansını 

artırmıştır. 

2. Derin Öğrenme Parametreleri: 

Derin öğrenme algoritmaları üzerinde en uygun ve yüksek performansı bulmak için testler 

yapılmıştır. Bu testlere başlamadan önce veri 100 adet resim ile eğitilmiştir. Test ortamında 

920x720 boyutunda sabit bir görüntü tutularak doğruluk payı hesaplanmıştır. 

1.Parametre : NMS(Non-Max Suppression) Threshold 

Girilen Parametre Doğruluk Oranı 

0.1 0.9996296167373657 

0.2 0.9996305704116821 

0.3 0.9996305704116821 

Şekil 79: İşlenmiş Resim 

Karşılaştırılması 
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0.4 0.9996298551559448 

0.5 0.999269962310791 

2.Parametre : İşlenen görüntü boyutunun sıkıştırılması 

Girilen Parametre Doğruluk Oranı 

216x216 0.7839722633361816 

416x416 0.9996576905250549 

320x320 0.9134273529052734 

120x120 0.5 < 

3.Parametre : SwapRB(RGB değerlerinde R ile B’nin optimizasyonu.) 

Girilen Değer Doğruluk Oranı 

Aktif(True) 0.9990090727806091 

Pasif(False) 0.9801033139228821 

 

3 parametre üzerinde yapılan testler sonucunda en verimli olan kombinasyon  

NMS Thresold = 0.4 

Boyut Sıkıştırılması : 416x416 

SwapRB : Aktif 

olarak belirlenmiş ve algoritmaya uygulanmıştır. 

Sonuç: Tamamen yerli imkanlarla BAUROV ekibi tarafından geliştirilen işaretleme yazılımı, 

sıkıştırma algoritması ve YOLO algoritmasının geliştirilmesi sonucunda 12-15 FPS verimlilikte 

çalışan algoritmanın 30-35 FPS aralığına kadar performansı iyileştirilmiş, performansta 2 kat 

artış sağlanmıştır. 
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Sonarla Obje Tespiti 

Sonarla obje tespiti için Ping360 donanımı kullanılmıştır. BAUROV ekibi tarafından hazır bir 

uygulama kullanılması uygun görülmemiştir. Bu sebepten dolayı özgün bir yazılım geliştirme 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Geliştirme Süreci 

Donanımdan gelen veriler sesin çarpma uzaklığına göre 8 bitlik binary array olarak çıktı 

vermektedir. Bu veriler öncelikle Python yazılım dili ile serial bağlantı üzerinden yakalanması 

sağlanmıştır.  

 

 

Bu veriler yakalandıktan sonra sonarın baktığı açıda bulunan objelerin, uzaklık ve sesi soğurma 

gücüne göre decimal array formatında renk koduna çevrilmiştir. Çıktı görüntüsü aşağıda 

verilmiştir: 

Şekil 80: Binary Array Görüntüsü 



75 
 

 

 

Arrayda bulunan her bir değer sırasıyla uzaklığı ve soğurma gücüne göre kahverengi renkten 

yeşile doğru gitmektedir. 

Örnek bir decimal değerinin rgb formatına çevrildiğinde ortaya çıkan sonuç aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 81: Binary Array Görüntüsü 2 

Şekil 82: Binary Array Görüntüsü 3 
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Sonar içerisinde bulunan her bir açıda değerler alınıp birleştirildiğinde ortaya çıkan sonuç 

aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renk değerleri, uzaklık verisi ve sonar açısı verileri birleştirildiğinde objenin konumu tespit 

edilmiştir. Konumlanma bu veriler doğrultusunda sağlanmıştır. 

Kamera Hareketiyle Tarama- Güdüm Algoritması Testleri 

BAUROV ekibi ihtiyaçları doğrultusunda her yıl farklı bir tarama algoritması geliştirmektedir. 

Her yıl tekrarlayan bu süreci hızlandırmak için ekip içinde yeni bir yazılım geliştirme fikri 

doğmuştur. Bu doğrultuda web tabanlı arayüze sahip tarama algoritması yazılımı 

geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım, pixeller üzerinden çizim yapılarak su altı aracının yapılan 

çizimde gösterildiği şekilde hedefi algılayana kadar hareket etmesini sağlamaktadır. Her bir 

pixel yarım metre uzaklığa tekabül etmektedir. Yazılıma ait görsel aşağıda belirtilmiştir. 

 

Şekil 83: Sonar Görüntüsü  

Şekil 84: Tarama Algoritması  
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Yukarıdaki görselde uygulanan algoritma su altı aracında çalıştırıldığında, araç ekstra hiçbir 

kod girilmeden hedefi görene kadar sağ çapraz yönünde hareket edecektir. 

Kamera hareketiyle tarama yaparak çalışan güdüm algoritması bir bütün olarak aşağıdaki 

gibidir. 

 

 

 

 

 

Şekil 85: Güdüm Algoritması Flowchart 
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7. TECRÜBE 

Tecrübe kısmında geçmiş dönemlerde kullanmış olduğumuz yöntemlerin, araçların ve 

uygulamaların ışığında kazanımlarımızı paylaşacağız. Karşılaştığımız sorunlara ve bunlara 

nasıl çözümler getirdiğimize değineceğiz. Edindiğimiz tecrübeleri su altı aracımızın inşası ve 

testleri kısmında dikkate alarak daha temkinli, hızlı ve pratik bir inşa süreci 

gerçekleştireceğiz. 

Sızdırmazlık  

Robot yapım süreci ve test aşamalarında edindiğimiz en önemli tecrübelerden birisi de 

sızdırmazlıkta epoksinin doğru kullanılmasıdır. Sızdırmazlık uygulamalarımız, su altı aracının 

su almamasını sağlağından tüm sistemlerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çok 

önemlidir. Bu kapsamda sızdırmazlık, hem akrilik kubbe hem de kabloların robota ulaşırken 

robotun su almamasını sağlayan konnektörler aşamasında sağlanmıştır. Elektronik ekipmanlar 

kubbe içinde konumlanmış olup kablolar bu bölgeye konnektörlerden geçerek ulaşmaktadır. 

Akrilik kubbenin içi, kablolar ve konnektörler arasında kalan boşluğun epoksileme yöntemiyle 

doldurulmasıyla izole edilmektedir.  

Oring Kullanımı: Su altı aracındaki bütün sistemin ana gövdesi flanş olup birçok sistem 

doğrudan ya da dolaylı olarak flanşlarla bağlanmaktadır. Flanş yuvalarında ise O-halka 

kanalları bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda O-halkaların sızdırmazlığa olan katkısı bir kez 

daha tecrübe edilmiştir. Kullandığımız O-halkaları tek olduğunda su altı aracının içine su 

sızdığından, çift halka uygulamasına geçilmiştir. Yapılan denemelerde ilk halkadan geçen 

suyun ikinci halkayı aşamadığı ve su sızdırmazlığının korunduğu tespit edilmiştir. Araç 

üzerindeki çift O-halka kanalları aşağıdaki görselde görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 86: Çift O-halka Kanalları  
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Epoksi Kullanımı: Epoksi uzun kuruma süresi ve yüksek viskozite özelliğine sahip özelliktedir. 

Edindiğimiz tecrübeler ışığında, epoksi donma işlemi tamamen tamamlanana kadar kesinlikle 

su içerisine sokulmamalıdır. Eğer ki epoksi kurumadan su ile temas ederse, su basınç nedeniyle 

aradaki hava kabarcıklarından kendine yol açacak ve kesinlik tüp içerisine doğru yürüyecektir. 

Epoksi ile dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise akışkan halden katı hale geçerken oldukça 

kırılgan bir yapıya sahip olmasıdır. Bu sebeptendir ki epoksinin temas ettiği kablolar dış 

etkenler sebebiyle yerinden çok fazla oynarsa bir süre sonra epoksi çatlayacak ve içeriye su 

girebilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

Akrilik Kubbe Kullanımı:  

Kubbe Kullanıma Geçiş: Su altı araçlarında kameralar pleksi plakanın arkasına 

konumlandırılmaktadır. Su altı aracının inşa süresince pleksi levha arkasında bulunan kamera 

robot kolunun görüntülenmesine imkan verirken, dalış sırasında pleksi tabakanın su altında 

zoom etkisi yaratması  robot kolunun kadraj dışına çıkmasına sebep olmuştur. Bu sorunu 

ortadan kaldırmak için yarım kubbe şeklinde olan kubbeler kullanılarak zoom etkisinin ortadan 

kaldırılması amaçlanmıştır. 

Kubbe Üretimi Yöntemi Belirleme: Piyasada hali hazırda bulunan pleksi kubbeler sınırlı 

ölçülerde mevcut olmakla beraber yüksek fiyatlarda satılmaktadır. Bu sebepten farklı kubbe 

üretim yöntemleri araştırılmıştır. Karşılaştığımız en yaygın kullanılan yöntemlerden birisi de 

plastiğin eritilerek bir kalıba dökülmesiyle şekillendirilen injection molding yöntemiydi. Bu 

yöntem seri üretime uygun, yüksek maliyetli ve özelleştirilebilir değildi. Bütçe planlamamız ve 

su altı aracımızın gereksinimleri kapsamında bu yöntemin uygun olmadığında karar kılarak 

pleksi şişirme yöntemini tercih ettik. Pleksi şişirme yöntemiyle ilgili AR-GE çalışmalarına 

başladık. Pleksi şişirme düşük maliyetle özelleştirilebilir üretim imkânı sunmakta ve esnek bir 

üretim yöntemi olarak üretim süreçlerimizi kolaylaştırmaktadır. Pleksi şişirme yönteminin 

dezavantajlarından birisi de ısıl işlem gören pleksinin şişirme esnasında odağının kaçmasıydı. 

Bu durumu ortadan kaldırmak için ısının homojenizasyonunu sağladık. Böylelikle istediğimiz 

çapta bir kalıp üreterek kompresör yardımıyla şişirme işlemini başarıyla gerçekleştirdik. 

 

 

Şekil 87: Kırık Epoksi  
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Akrilik Kubbe Yüzdürücülüğü: Pleksi şişirme yöntemi kullanarak ürettiğimiz akrilik kubbeleri 

tabanı sabit kalacak şekilde şişirme yüksekliğini değiştirerek su altı aracının yüzerliliğini 

sağlayabiliyoruz. Kubbe yüksekliğini arttırdıkça iç hacim de aynı oranda arttığından yüzerlik 

hassas bir şekilde ayarlanabilmektedir.  

Yakın zamanda ekiplerin arama kurtarma alanındaki ihtiyaçlarına birbirinden farklı özellikte 

iki adet su altı aracımızla karşılık verilmiştir. Su altı araçlarımız 35 metre deniz derinliğinde 

batık arama kurtarma çalışmaları yürütmüştür. İlk robotumuz nötr yüzerliğini yüzdürücü 

yumuşak süngerler ile sağlarken Kaplumbotv2 robotumuz akrilik kubbe yüksekliğinin derinliğe 

ve basınca uygun olarak ayarlanmasıyla ile sağlamıştır. İlk robotumuzda 35 metre derinlikteki 

basınçtan dolayı yüzdürücü süngerlerde büzülme ve yüzerlik kaybı gözlenmiştir. Kaplumbotv2 

robotumuz ise yüzerliği içi hava dolu olan akrilik kubbe ile sağladığından herhangi bir yüzerlik 

kaybına uğramamıştır. Özetle, akrilik kubbe kullanarak su basıncına karşı hava basıncı ile 

karşılık vererek yüzerliği koruduğumuz robotumuz sayesinde gerçek hayat uygulamalarında 

yüzdürücü süngerlerin kullanılamayacağını tecrübe ettik.  

 

 

Korozyonlanma:  

Sızdırmazlık tam anlamıyla sağlansa bile tüp için yaklaşık 50°C ‘ye kadar ısındığından 

dışarıdaki soğuk su tüp içindeki sıcak havanın yoğuşmasına ve içeride ıslanmalara sebep 

olacaktır. Bu olay dikkatli gözlenmeli içerideki elektronik ekipmanın korozyonlanması üstleri 

sık sık silinerek engellenmelidir. Aynı zamanda korozyona karşı önlem alınıp, flanşların 

kullanım ömrünü uzatmak için eloksal kaplama ve kumlama yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

Şekil 88: Sünger Yüzdürücülü Robot(Sol), Kubbe Yüzdürücülü Robot(Sağ)  

Şekil 89: Korozyonlanma  
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Havuz/Deniz Ortamında Görüntü Netliği: 

Batık arama çalışmaları sırasında batık bir geminin tespiti yapılırken görüntü yeterince net elde 

edilememiştir. Bu yüzden bu sene yazılım kısmında da bahsedilen su maviliğini ortamdan 

çıkartmak için bir yapay zeka algoritması kullanmaktayız. Bu sayede objeleri daha net bir 

şekilde görmeyi hedeflemekteyiz. Aşağıya batık arama çalışmaları sırasında kaydedilmiş 

görüntü eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı zamanda geçtiğimiz sene otonom bölümde havuzun kirliliğinde dolayı net bir şekilde 

objeleri görememiştik. Deneme ortamımızdaki suyun berraklığında çalışan otonom kodlarımız 

bize yarışma esnasında büyük bir dezavantaj yaratmıştı. İlgili görsel eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensörler:  

Kontrol algoritmamız PID tabanlı olduğu için sensör kalibrasyonları hayati önem taşımaktadır. 

Özellkik IMU sisteminin kalibre edilmesi çok önemlidir. Bunun dışında anlık olarak basınç 

sensöründen veri alınarak otonom işlemde derinlik sabitlemesi de yapıldığı göz önünde 

bulundurulursa, sensör kalibrasyonu olmadan robot sağlıklı hareket etmeyecektir. 

 

 

Şekil 90: Batık Görüntüsü 

Şekil 91: Bulanık Görüntü 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

BAUROV olarak bir projeye başlarken öncelikli olarak belirlediğimiz en önemli 

noktalardan birisinin “Planlama” aşaması olduğunun bilincindeyiz. Bir projenin 

detaylıca planlanmasının, iş gücünün, zamanın ve kaynakların verimli kullanılmasında 

büyük bir role sahip olduğundan gerekli olduğuna inanıyoruz. 

8.1 Zaman Planlaması 

BAUROV ekibi olarak proje yönetiminde zaman planlaması yapılırken sıklıkla 

kullanılan “Gant şemalarının”, gerek yapılacak işleri ve öncelikleri aşama aşama 

göstermesi gerekse de bu işler için zaman kısıtlamasını görselleştirmesi gibi avantajları 

olduğundan bu yöntemin daha anlaşılır bir anlatımı olduğu kanaatindeyiz. 

 

 

Tablo 7: Zaman Planlaması 
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8.2 Bütçe Planlaması 

 

BAUROV olarak bütçe planlamasının kaynakların doğru kullanılması ve önceliklerin 

belirlenmesinde önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda her departmanın 

harcamalarına, envanter ve satın alınacaklar durumuna işaret eden liste ve grafikler aşağıdadır. 

2020-2021 yılı bütçe planlaması yapılırken önceki yıllarda takım envanterinde bulunan sağlam 

parçaların yeniden kullanılmasında karar kılınmıştır. Envanterde bulunan malzemeler, alınması 

gereken teknik malzeme listesinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu durum takım 

bütçesine büyük oranda katkı sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki pasta grafiğinde su altı aracının farklı bölgelerinde kullanılan parçalar sınıflandırılmış olup her 

birinin genel bütçe planlamasındaki payı görselleştirilmiştir. Bütçenin büyük bir çoğunluğunu “Su Altı 

Aracı Genel” parçalar kategorisindeki DVL (Doppler Velocity Log) oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

Tablo 8: BÜTÇE DAĞILIM 

GRAFİĞİ 

Tablo 9: BÜTÇE DAĞILIM 

GRAFİĞİ 2 
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İhtiyaç duyulan ve satın alınması planlanan teknik parçaların tüm kategoriler için listelenmiş 

formu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 10: Bütçe Planlaması 
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8.3 Risk Planlaması 

Risk Yönetimi Felsefemiz: 

“Bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı” (Büyük 

Larausse,1986: 9843) olarak tanımlanan risk, günümüzde proje yönetim süreçlerinin çok 

önemli bir bölümünü oluşturur. BAUROV ekibi olarak risk yönetimi kapsamında olası riskleri 

önceden belirleme ve önlem alma, riskleri ölçeklendirerek planlama süreci uygulamalarının 

içinde bulunduğumuz sürece daha hazırlıklı olabilmek adına çok büyük önem arz ettiğinin 

bilincindeyiz. 

 

Risk Yönetimi Nedir? 

 

Risk yönetimi süreçleri proje faaliyet ve elemanlarına nasıl yaklaşılacağını, “olası tehlikeler” 

olan risklerin ve risk teşkil eden durumların analiz ve değerlendirmeleri hakkında bilgi verir. 

Bu kapsamda risk yönetim süreçlerinin planlanması ve projemize uygun olarak belirlenmesi 

çok önemlidir. Ayrıca risk yönetimi, aşağıda belirtmiş olduğumuz yöntem ve araçların 

uygulanması sürecidir. 

 

Risk yönetim süreçlerinin ana unsurları BAUROV çalışmaları kapsamında beş basamakta 

açıklanmıştır. İlgili örnekler ve risk analizleri Risk Tablosu ve Matrisi aracılığıyla 

aktarılacaktır[5]. 

 

 

 

 

Şekil 92: Risk Yönetimi 
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1) Riskin tanımlanması: 

Risk yönetiminde en önemli aşama olan riskin doğru tanımlanması, riskin teşhis edildiği 

bölümdür. Bu aşamada risk tespit ve planlama araçları kullanılmalıdır. Risk 

tanımlamada sistematik yaklaşımlar edinmek çok önemlidir ve olası riskin nedenini ve 

nasıl meydana gelebileceğini belirleyecek risk analiz soruları sorulmalıdır. 

 

2) Riskin değerlendirilmesi ve hesaplanması: 

Risk değerlendirilmesi yapılırken değerlendirme öncelikleri belirlenmelidir. Bu bizim 

projemiz için su altı aracının tasarım, üretim ve test kısımlarını kapsayan risklerin 

gerçekleşme ihtimalinin ölçülmesi ve potansiyel tehlike veya kayıpların belirlenmesi 

olarak tanımlanabilir. Risklerin değerlendirilirken büyüklüklerine göre “çok kritik 

riskler”, “kritik riskler”, “ihmal edilebilir riskler” olarak sınıflandırılabilir. Bu 

sınıflandırma ile öncelik çok daha gözle görünür bir şekilde belirlenebilir. 

 

3) Riski telafi etmek için alternatif araçların kullanılması: 

Bu aşamada riskle mücadele etmede yardımcı yaklaşım yöntemleri, teknikler ve araçlar 

belirlenmelidir. Riskin telafisinde kullanılacak alternatifler risk büyüklüğü, bütçe 

planlamasına uygun olması, zaman planlamasında aksaklık yaratmayacak olması ve son 

olarak elimizdeki kaynaklara uyumluluğu yönünden değerlendirilerek seçilmelidir. 

 

4) Seçilen alternatiflerin uygulanması: 

Alternatiflerin uygulanması aşamasında yine risk büyüklüğü, bütçe, zamanlama ve 

kaynaklar kriterleri gözetilerek uygulanacak adımlar belirlenmelidir. Uygulama 

kısmında gerek ekip üyeleri gerekse su altı aracı yönünden “güvenlik unsuru” da 

atlanmamalıdır. Bu bölümde risk durumunda satın alınacak malzemeler, iletişime 

geçilecek kişiler veya geçmiş tecrübelerden faydalanarak aksiyon alma gibi adımlar 

uygulanabilir. 

 

5) Risk değerlendirme ve kontrol süreçleri: 

Olası risklere çözüm olarak getirdiğimiz alternatifler uygulandığında alınan sonuç ve 

olması tahmin edilen durumlar arasında bir karşılaştırma yapılmalıdır. Kullanılan--- 

alternatifin risk durumunda ne kadar güvenilir ve çözüm odaklı olduğu 

gözlemlenmelidir. Hatalı atılan adımlar olduğu görüldüğünde takım üyeleri bu soruna 

farklı alternatifler arayarak en etkili yöntemi bulmayı hedefleyecektir. 
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Tablo 11: Riskler 

Yukarıda verilen tabloya ait risk matrisi aşağıdaki gibidir: 

 

 



88 
 

 

 



89 
 

9. ÖZGÜNLÜK 

 

Teknofest 2021 Yarışması’nda bütün görevlerin otonom bir şekilde icra edilmesinden kaynaklı 

BAUROV Ekibi olarak tasarladığımız bu seneki robot yapımızda mekanik, elektronik, 

elektromekanik ve yazılımsal olmak üzere neredeyse robotik alanının her dalında özgünlük 

bulunmaktadır. Bu özgünlükler bu bölümde liste halinde anlatılacaktır. 

 

• Kubbeli Yapı: 

 

  Şekil 93: Özgünlük1  

 

Sualtı çalışmalarında sızdırmazlık elektronik ekipmanlar için en önemli unsurdur. Sızdırmazlığı 

sağlarken aynı zamanda portatiflik ve tasarımlar kazanımlar elde etmenin inovatif bir yaklaşım 

olduğu düşüncesindeyiz. Bütün görevlerin otonom bir şekilde icra edilmesi çeşitli sensör 

ihtiyaçları doğurmaktadır. Bu sensörler ağırlık olarak çok çeşitli boyutlarda olabilmektedir. Su 

altı uygulamalarında yüzerlik dengesi sağlanması gibi bir hareket kabiliyeti kriteri de olduğu 

göz önünde bulundurulursa ortaya koymuş olduğumuz tasarım bu duruma hızlı ve özgün 

cevaplar verebilmektedir. Pleski şişirme yöntemiyle istenilen hacimde ayarlanabilen akrilik 

kubbe robotun kütlesi değiştiğinde yüzerlik dengesine hızlıca adapte edilebilmektedir. Bunun 

yanı sıra küresel bir hacim içinde bulunan elektronik aksama sadece 8 cıvata sökülerek 

ulaşılabilmesi elektronik aksamda oluşabilecek sorunlara ya da değişim gereksinimlerine 

hızlıca uyum sağlanabileceğini göstermektedir. Yukarıda ilgili bölümlerde detaylı bir şekilde 

açıklandığı gibi hidrodinamik yapısı oldukça güçlü olması bu tasarımın su içerisinde de rahat 

hareketini sağlamaktadır. Piyasadaki ticari ürünlerin büyük bir kısmının silindirik tasarımda 

basınçlı tüpler olduğu düşünüldüğünde bu tasarım su altı robotik uygulamalarına farklı bir bakış 

açısı getirmektedir. 
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• Konsept Tasarım: 

Her sene olduğu gibi bu sene de geçmişte edindiğimiz tecrübeler ışığında daha yenilikçi ve özgün tasarımlar 

ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yarışma kapsamında bu yıl görevler ilk defa tam otonom şekilde icra 

edilecektir. Su altı aracını “yönsüzlük” kavramı ön planda tutularak tasarladık ve bunun sonucunda su altı 

aracı küresel bir yapıya ulaştı. Aracımız “Gülle” adını tasarımından almaktadır. Önceki yıllarda motorlar 45 

derece ve dikey olmak üzere 4er adet su altı aracı üstünde konumlanmıştı. Bu sene 8 motorun da 45 derece 

açıyla yerleştirilmesi motorun dinamiğini eşgüdümlü hale getirmiştir. 

                                              

Su altı aracımız boyut ve kütle alanında da çokça avantajlar sağlamaktadır. Şartnamede belirtilen en yüksek 

puan kriteri olan ayrıt ölçütü 50 cm olarak verilmiştir. Gülle ise özgün tasarımı ve avantajlı ölçüleri ile 

maksimum 25 cm ayrıt uzunluğuna sahiptir. Gülle’nin kısa ayrıtlara sahip olmasının ufak sürü robot sistemini 

geliştirerek Savunma Sanayi Bakanlığı için önemli rol oynadığını düşünüyoruz. Tasarımındaki küre yapısıyla 

Gülle, her yüzeyin eş sürtünme direncine (hidrodinamik yapısına) sahip olmasıyla dikey hızlanmanın 

artmasına ve su içinde sabit konumlamanın daha avantajlı hale getirilmesine olanak sağlamaktadır. İlerleyen 

dönemlerde su altı aracımızı takım için şartlarımızı da gözeterek 5 eksende CNC işleme ile üretme imkanı 

bulursak hayata geçirmeyi planlıyoruz. 

 

 

Şekil 94: Gülle Görünüm, Özgünlük 2 
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• Rim (Şaftsız) Motor: 

 

BAUROV Ekibi olarak sadece yarışma odaklı çalışmayıp bilgilerimizi akademik ve gerçek 

hayat uygulamalarına da dökmekteyiz. Deniz dalışlarımızda elde ettiğimiz tecrübeler 

doğrultusunda klasik şaftlı motor tasarımın yosunlu ortamlarda ciddi sıkıntılar doğurduğunu 

gördük. Bu sebeple literatürde “Rim Drive” olarak bilinen motor yapısı hakkında Ar-Ge 

çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız teknik çizimler boyutuna gelmiş olup üretim aşamasını 

beklemektedir. Üretimlerimiz sonucunda olumlu sonuçlar alırsak tıpkı kubbeli yapıda olduğu 

gibi şaftsız motor kullanımda da Türkiye’deki su altı robotik ekipleri arasında bu sistemi 

kullanan ilk ekip olmayı hedefliyoruz. Bu yapı klasik motorlara göre nerdeyse 4’te bir 

ağırlığında olduğu da düşünüldüğünde yarışma araçlarında da kullanılma durumunda 

yaratacağı artılar görülmektedir. Oluşturulan motor yapısının teknik çizimi şu şekildedir: 

 

  Şekil 95: Özgünlük 3  

 

 

• Doğruluk Payı Çok Yüksek Navigasyon: 

 

Su altında GPS bağlantısı olmadığı için bu alanı zorlu yapan faktörlerden birisi de 

navigasyondur. Bu sene aracımızı navigasyonla ilgili birçok ihtiyaca cevap veren sensörlerle 

donatacağız. Bu sensörler şu şekilde listelenebilir: DVL, görüntüleme sonarı, IMU, basınç 

sensörü, kamera, stereo kamera ve hidrofonlardır. Bu sensörlerin her birini kullanabilmek üst 

düzey bilgi gerektirmektedir. Şu anda üzerinde çalıştığımız ve özgün olduğunu düşündüğümüz 

konu bahsedilen bütün bu sensörlein ROS ekosisteminde toplayarak farklı navigasyon 

ihtiyaçlarına doğruluk payı çok yüksek olan merkezcil kontrol sistemi oluşturmaktır[6] 

 

 

 

 

 

Stator 

Mıknatıs Pervane 
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• Rovpy Kütüphanesi: 

 

Aracın üzerinde görüntü işleme ve hareket kabiliyeti sağlayan Rovpy adında bir kütüphane 

geliştirdik. Rovpy, insansız su altı araçları için geliştirilmiş dünya üzerindeki ilk açık kaynaklı 

kütüphane olma ünvanını taşıyor. Pip install rovpy komutu ile python paket yöneticisinden 

kolayca indirilebiliyor. Yayınlandığı tarihten, bugüne kadar yaklaşık 3 bin kere indirilip 

insanlar tarafından kullanıldı. Aynı zamanda Rovpy dünyanın en büyük hobi ROV parçaları 

üreticisi Bluerobotics tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 

 

• Su Altı Stereo Kamera Uygulaması: 

 

Deniz tabanı haritalandırması, deniz içi haritalandırması gibi işlemler EchoSounder, 

görüntüleme sonarları ya da lazer gibi pahalı ekipmanlar kullanılarak yapılmaktadır [7]. Bu 

sene iki görev (kapıdan geçme ve denizaltı tespiti ve su altı aracının konumlandırılması) bize 

bu gerçek hayat uygulamasının bir nebze havuzda minyatürize edilmiş versiyonunu 

sunmaktadır. Kara araçları uygulamaların setereo kameralar SLAM için yoğunlukla 

kullanılmaktadır. Su altında farklı derinlik ve bulanıklıklarda ışığı kırılmasından kaynaklı 

oluşan derinlik algısı farklılığı stereo kameraların yüksek doğruluk payı ile çalışamamasına 

sebep olmaktadır. Bu sene su altı aracımıza konulandırdığımız stereo kamera ile bu ışık 

kırılmalarını dijital olarak düzeltecek bir algoritma geliştirme üzerinde çalışmaktayız. Bu 

sayede yukarıda bahsedilen yüksek maliyetli sensörlerle yapılan işlem oldukça düşük 

maliyetlerde yüksek doğruluk paylarıyla yapılabilecektir. Bu durumda ekosisteme özün bir 

bakış açısı sunmaktadır. 

 

• Adaptif Lumen Ayarlı Su altı Feneri: 

 

Su altı ortamı derinlikten ya da yetersiz aydınlatmadan kaynaklı kararmaya başladığında net bir 

sürüş için fener ihtiyacı doğmaktadır. Fakat fenerler pis sularda zaman zaman görünü netliği 

sağlamak yerine tam tersine su altı karı (underwater snow) olarak tabir edilen bu kirliliğin suyu 

yansıtmasıyla daha da kötü bir görüntüye sebep olabilmektedir. Yukarıda özellikleri de 

açıklanan fenerimize adaptif lümen ayarı sistemi eklenecektir. Bu sistem ışığı su içinde 

soğrulma oranına göre kendini otamatik dimleyerek en optimum görüşü elde edecek seviyede 

tutacaktır. Bu sayede yarışma esnasında havuz kaynaklı oluşabilecek herhangi bir olumsuz 

duruma karşı otomatik bir önlem mekanizmamız olacaktır. Bu özellik klasik piyasa su altı 

fenerlerine göre katma değeri olan özgün bir özelliktir. 
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Su Altı Araç Kablosu: 

 

Sponsorumuz olan BAUMIND ile üretimi için beraber çalıştığımız su altı kablosu tek bir göbek 

içerisinde hem Ethernet hem de güç iletimi yapmaktadır. Bu sayede robottan çıkan kablo 

dağınıklığını da düzenleyerek robot ile kara kontrol merkezi arasında tek bir kablo ile iletişim 

ve güç gönderimini halledeceğiz. 

 

Şekil 96:Özgünlük 4 
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10. YERLİLİK 

 

2021 senesi itibari ile BAUROV Ekibi’nin 4 senelik tecrübe birikimiyle robot üzerindeki birçok 

ekipman ithal ikamesi bulunmasına karşı yerli şekilde üretilecektir. Üretilecek olan 

ekipmanlarda mekanik, elektronik, elektromekanik ürün yelpazesinin olması planlanmaktadır. 

Bu ürünler listesi: 

 

• Pervane Tasarımı ve Motorlar 

Pervane Tasarımı: 

Aracımızda bataryalı sistem kullandığımız için itki sisteminin verimliliği ciddi bir önem arz 

etmektedir. Bu sene gelen yerlilik kriteri ile birlikte motorlarımızı Türkiye’de bulunan bu 

konuda uzmanlaşmış şirketlerle iş birliği içinde üretebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Bu kapsamda motorun teknik özellik analizleriyle ilgili Ar-Ge çalışmaları ekibimiz bünyesinde 

yürütülmektedir. Motorun dış kabı tasarımının yanında pervane sisteminin tasarımı motorun en 

önemli alt bileşenidir. Pervane tasarımı için özelleştirilmiş analiz programlarından yararlanarak 

tasarımlarımızı sürdürüyoruz. Pervanelerin tasarım ve analiz süreçleri şu şekildedir: 

• Pervane Yapısının Oluşturulması: 

Herkese açık olan XFLR5 isimli CFD program sayesinde oluşturulacak kanat yapısının 

performans testini çok kolay bir şekilde tamamlayacağız. XFLR5 ve internet sitesinin basit 

kullanımı ise şu şekildedir: 

 

Şekil 97: XFLR5 CFD 
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Öncelikle 2 boyutta tasarlanan pervane yapısı 3 boyutlandırılmadan önce pervane oryantasyonu için 

basit bir akış analizine sokulmuştur. Bu analiz sayesinde en optimum hücum açısı belirlenmektedir. 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere analize sokulan tasarımın optimum hücum açısı 14 derece olarak 

görülmektedir. Bir başka deyişle pervane oryantasyonu 14 dereceden yüksek bir açı ile 

yerleştirildiğinde, pervane üzerinden akan su türbülansa düşerek düzgün bir akış yaratmamaktadır. 14 

dereceden küçük bir açıyla yerleştirildiğinde ise pervane tasarımını en verimli şekilde kullanılamadığı 

görülmektedir. Bu yüzden pervane dinamik akış analizine sokmadan önce yukarıda belirtilen kritere 

uygun olarak tasarlandı. 

  Şekil 98: Pervane Hücum Açısı 

 

• Sızdırmaz hazne (şase): 

 

7075 serisi alüminyum CNC işlemesiyle ekip bünyesinde üretilmiştir.  

 

• Akrilik Kubbeler: 

 

Akrilik kubbleler su altı aracının üstünde ve altında konumlanmak üzere iki adet olarak istenilen 

boyut ve kalınlıklarda ekip bünyesinde üretilmiştir. İnsansız su altı kategorisinde akrilik kubbeli 

tasarım ilk kez BAUROV bünyesinde hayata geçirilmiştir. 

 

• Su Altı İticisi: 

 

Ar-Ge çalışmaları ekibimiz tarafından tamamlanmış olup, piyasadaki yerli elektrik motoru 

üreticileri ile irtibat halinde onların üretim kabiliyetleri kullanılarak üretilecektir. 

 

• Hidrofon: 

 

BAUMIND ile ortak bir şekilde çalışmalarına devam edilmekte olup ekibimiz bünyesinde 

üretilecektir. 

 

• Su Altı Feneri: 

 

BAUMIND ile ortak bir şekilde ekibimiz bünyesinde üretilmiş olup yerlilik oranı %100’dür. 

 

• Su Altı Kablosu (Nötr yüzer, tek damardan izole güç ve iletişim sağlayan): 

14o 
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BAUMIND ile ortak bir şekilde ekibimiz bünyesinde üretilmiş olup yerlilik oranı %100’dür. 

 

• PDB (Güç Dağıtım Kartı): 

 

Raporda anlatılan şase tasarımına yönelik 8 motor 

ve çeşitli gerilim çıkışlarını sağlayacak şekilde 

ekibimiz bünyesinde Ar-Ge çalışması 

tamamlanmış olup üretim aşamasına geçilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Şekil 99: Güç Dağıtım Kartı  



97 
 

• Rovpy Kütüphanesi: 

 

%100 yerli bir şekilde ekip yazılımcılarımız tarafından oluşturulup açık kaynak kodlu olarak 

paylaşılmıştır. 

 

Yukarıda Ar-Ge süreci devam eden ürünlerde henüz üretime geçilmediği için yerlilik oranının 

yüzdelik dilimde kaçı bulacağı ile net bilgi vermek şu aşama için bilgi kirliliği olacağını 

düşünüyoruz. Fakat hedefimiz bu ürünlerde de en az %50 yerlilik oranını tutturmaktır. Şu anda 

bünyemizde üretilmiş ve üretilmesi planlanan ürünlerin yurtdışı muadilleri ile 

karşılaştırıldığında oluşan fiyat farkının tablolanmış hali şu şekildedir: 

 

Ürün Maliyeti   Muadili Fiyatı   Fiyat Farkı 

Şase 470 TL   BlueRobotics 

Alüminyum Tüp 

1487TL   1017TL 

  

Akrilik 

Kubbe 

65TL   BlueRobotic Akrilik 

Kubbe 

322Tl   257TL 

  

Kablo 

Konnektörü 

15TL   BlueRobotics 

Konnektör 

30TL   15TL 

  

Şaftsız Su 

Altı İticisi 

1000TL   Hydromea Disc Drive 

Thruster 

4131TL   3131 

  

Hidrofon 2068TL   Hidrofon 2896TL   828 

Su Altı 

Feneri 

150TL   BlueRobotics Lumen 

Subsea 

951TL   801 

  

Su Altı 

Kablosu 

 

(30 metre) 

450 TL   Nötr Yüzer Ethernet 

Kablosu 

 

(30 metre) 

1241TL   791 

  

PDB 50 TL   PDB 125TL   75 

         

Toplam 4268   Toplam 11183    

Tablo 12: Yerlilik 

Bu tablo incelendiğinde ve her üründen sadece 1 tane yurtdışından satın almak yerine kendi 

bünyemizde ürettiimiz varsayıldığında bütçemizin yaklaşık olarak %62’si cebimizde kalmış 

oluyor. Bu oranda en az %50 yerlilik oranı hedefimizi doğrular niteliktedir. 
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