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1. RAPOR ÖZETİ  

Ertuğrul Bey ROV takımı İstanbul ve Manisa Deneyap Atölyeleri öğrencilerinin bir araya 

gelerek oluşturduğu bir araç geliştirme takımıdır. FLL, FRC gibi yarışmalarda tecrübe 

edinmiş ve henüz yarışma deneyimi olmasa da yeni bilgiler ve deneyimler edinmeye can atan 

öğrencilerin kurduğu takımımızın hedefi çeşitli amaçlar için geliştirilebilir, şık tasarımıyla 

dikkatleri üzerine çeken ve kullanıcı kolaylığı sağlayan araçlar üretebilmektir. Bu hedefler 

doğrultusunda takımımız Teknofest 2021 Su Altı Yarışmalarına katılmanın kendimizi 

geliştirmek ve geleceğin robotlarını üretmemizde önemli bir ilk adım olduğuna karar 

vermiştir. 

Su altında tehlikeli görevlerin yerine getirilmesi, incelemeler yapılması, bilgi toplanıp 

gözlem yapılması, arama kurtarma çalışmaları yapılması gibi durumlarda insan hayatını 

güvende tutacak robotlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçların karşılığında insanoğlu su 

altında çalışabilir ve geliştirilebilir robotlar geliştirmiştir. Bu kablolu su altı robotlarına ise 

ROV (Remote Operating Vehicle) denmiştir. 

ROV’lar çok amaçlı geliştirilebilir makinelerdir. Pek çok çeşitli görevi gerekli donanım ve 

yazılımlar sağlanarak gerçekleştirebilirler. Özellikle Türkiye’de son zamanlardaki su kirliliği 

görmezden gelinemez duruma gelmiştir. Marmara Denizi’ndeki deniz salyası da 

denizlerimizin artık sağlıksız olduğunu ve acilen adımlar atılması gerektiğini açıkça gün 

yüzüne çıkarmıştır. Gerekli tedbirlerle sularımıza daha az atık bulaşmasını sağlayabiliriz, 

bunun yanında ise hali hazırda kirli olan ve kirlenmeye devam eden sularımızı temiz tutmak 

zorundayız. Biz Ertuğrul Bey olarak üç tarafı denizlerle kaplı, topraklarında gürül gürül 

nehirler akan güzel ülkemiz Türkiye’nin sularını temiz tutabilmek için bu teknolojik adımları 

atmak ve robotlar geliştirmek gayesindeyiz. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri  

  

DANIŞMAN: ERTUĞ GÖZAYDIN  

 

Manisa Fen Lisesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, 

Manisa Deneyap Eğitmeni ve T3 Yerel Yönetim Kurulu 

Üyesi. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Teknolojileri 

alanında yüksek lisansına devam ediyor. Teknoloji 

turnuvalarına öğrenci hazırlamayı ve onlarla bu heyecanı 

paylaşmayı seviyor. Katıldığı takımları ile kazandığı bazı 

dereceler: 

 • 2018 TEKNOFEST Lise Çevre Birincisi  

• 2018 Romanya RoboChallenge Avrupa Birincisi.  

• 2019 Güney Kore STEAM Cup  

• 2020 TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Mansiyon 

ödülü.  

• 2020 FLL Robot Turnuva Şampiyonluğu.  

• Milli Teknoloji Hamlesi Tutkunu 

 

 

TAKIM KAPTANI: ABDÜLKADİR ALKAN 

 

Merhabalar, ben Abdülkadir Alkan. 16 yaşındayım. 

Manisa Fen Lisesinde 10. sınıfta okumaktayım. Takımın 

yazılım ekibindeyim. Yapay zekaya ve Python’a ilgim var. 

İki yıl boyunca Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın 

Deneyap atölyelerinde eğitim aldım. İlk kez Ertuğrul Bey 

takımımızla Teknofest’ e katılacağım. Ayrıca daha önce 

FLL' ye katıldım. Python, C ve Java dillerine hakimim.  

C++, Javascript dillerini başlangıç seviyesinde biliyorum. 

 

 

TAKIM ÜYESİ: FATİH MEHMET DOĞAN 

 

Merhaba, ben Fatih Mehmet Doğan. Dr. Vasıf Topçu Fen 

Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Aracımızın elektroniğinden 

sorumluyum. Yazılım ve elektronik alanında kendimi 

geliştirmeye çalışıyorum. Python, C#, Java, C++ gibi 

önemli yazılım dillerini temel seviyede biliyorum. 

Arduino ve Raspberry Pi ile çeşitli projeler yaptım, 

yapıyorum. Bu yılki Teknofest haricinde FRC Bosphourus 

Regional 2020 yarışmasına katıldım. 
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TAKIM ÜYESİ: KEMAL GEZEN 

 

Merhaba, ben Kemal Gezen. Şehit İlhan Varank Fen Lisesi 

11. Sınıf öğrencisiyim. Takımın mekanik tasarım ekibinde 

yer alıyorum. CAD programlarındaki bilgimi arttırıp 

aracın tasarımı üstünde çalışıyorum. İlk defa Ertuğrul Bey 

ile Teknofest' e katılıyorum. Bu yarışmanın benim için 

yeni bir tecrübe olacağına inanıyorum 

 

 

TAKIM ÜYESİ: ALİ EREN ÇİFTÇİ 

 

Merhaba, ben Ali Eren Çiftçi. Kadıköy Anadolu İmam-

Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Şu anda takımın 

mekanik tasarım ekibindeyim. CAD programlarını 

öğrenmeye çalışıyorum. İlk kez Ertuğrul Bey takımıyla 

beraber Teknofest' e katılıyorum. Bu yarışma ilk tecrübem 

olacak 

 

 

TAKIM ÜYESİ: ESRA YAĞIŞAN 

 

Merhabalar, ben Esra Yağışan. Haydarpaşa Lisesinde 10. 

sınıfta okumaktayım. Takımın yazılım ekibindeyim. 

Animasyon ve 3D modelleme alanlarına ilgim var. Üç yıl 

boyunca Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın Deneyap 

atölyelerinde eğitim aldım. İlk kez Ertuğrul Bey 

takımımızla Teknofest’ e katılacağım. Daha önce yarışma 

deneyimim olmamasına rağmen kendime ve takımıma 

güveniyorum. 
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TAKIM ÜYESİ: RİFAT ARDA BİÇER 

 

Merhaba, ben Rifat Arda Biçer. Manisa Fen Lisesinde 10. 

sınıf olarak eğitim görmekteyim. Takımımızın elektronik 

bölümünden sorumluyum. Yapay zekaya karşı ilgiliyim ve 

kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu yıl ilk kez Teknofest 

yarışmasına katılıyorum. Bu yarışmanın bana çok fayda 

sağlayacağından eminim ve takımımızın başarılı olacağına 

inanıyorum. 

 

 

 

TAKIM ÜYESİ: AHMET HAMİD UŞAKLI 

 

Selamlar, ben Ahmet Hamid Uşaklı. 16 yaşındayım. 

Manisa Fen Lisesinde 10. sınıf öğrencisiyim. Takımın 

mekanik tasarım ekibindeyim. Yapay Zekaya ilgi 

duyuyorum. İki yıl boyunca Türkiye Teknoloji Takımı 

Vakfı’nın Deneyap atölyelerinde eğitim aldım. İlk kez 

Ertuğrul Bey takımımızla Teknofest’e katılacağım. Ayrıca 

daha önce First Lego League Turnuvasına Katıldım. 

Python ve C yazılım dillerine hakimim. Bu yolda kendime 

ve takımıma güvenim tam 

 

 

TAKIM ÜYESİ: İKRA ZEYNEP METE 

 

Merhaba, ben İkra Zeynep Mete. Yüksel İlhan Alanyalı 

Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisiyim. Takımımız Ertuğrul Bey 

ile bu yıl ilk kez Teknofest yarışmasına katılacağım. 

Benim için yeni bilgiler öğrenip tecrübe kazandığım bir 

yarışma olacak. 

 

 

  



 
 

7 
 

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

2.2.1. Organizasyon Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 1: Organizayon Şeması 
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2.2.2. Görev Dağılımı 

  

DANIŞMAN

ERTUĞ 
GÖZAYDIN

TAKIM 
KAPTANI

ABDÜLKADİR 
ALKAN

YAZILIM EKİP 
LİDERİ

ABDÜLKADİR 
ALKAN

ESRA YAĞIŞAN

ELEKTRONİK 
EKİP LİDERİ

FATİH MEHMET 
DOĞAN 

RİFAT ARDA 
BİÇER

İNSAN 
KAYNAKLARI 

VE 
RAPORLAMA

İKRA ZEYNEP 
METE

MEKANİK EKİP 
LİDERİ

ALİ EREN 
ÇİFTÇİ

AHMET HAMİT 
UŞAKLI

KEMAL GEZEN

Şekil 2: Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 Ön Tasarım raporunda 98.5 gibi yüksek bir puan aldık. Kırılan 1.5 puanın 0.5’i 

kaynakçadan, 0.5’i takım şeması bölümünden, 0.5’i raporun genel düzeninden 

kırılmıştır. Bu kısımları inceleyerek eksiklerimizin: 

 Açıkladığımız Verilerle İlgili Yeterli Kaynak Göstermeme 

 Organizasyon Şeması Eklemememiz 

 Raporda Bazı Kısımların Sıkışık Bazı Kısımların Geniş Olması ve Bazı Dil 

Bilgisi Hatalarının Olması 

Olduklarını fark ettik. Bu hataları düzeltmek için: 

 Her Paragrafımızın Ardından O Paragraf İle İlgili Kaynakçayı Eklemek 

 Organizasyon Şeması Eklemek 

 Raporun Genel Düzenine ve Dil Bilgisi Hatalarına Dikkat Etmek 

Gibi eylemlerde bulunduk. Bu raporumuzda Ön Tasarım Raporundaki eksiklerimizi 

düzelttiğimizi düşünüyoruz. 

Ön Tasarım Raporunda yazılım olarak OpenCV ile OpenCV’nin hazır 

algoritmalarını kullanarak yazılımımızı hazırlamayı düşündüğümüzü söylemiştik. Ama 

süreç içerisinde takımımız ile incelemelerimiz sonucunda yazılımımızı diğer 

takımlardan farklı olarak Tensorflow ile yazmayı düşünüyoruz. Bu kararımızın 

sebepleri ile OpenCV ve Tensorflow karşılaştırmalarımızı 4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

bölümünde ayrıntılı olarak belirttik.  

Aracın mekanik tasarımı ÖTR’ye kıyasla ana düzen olarak değişmese de bazı 

parçalar değiştirilmiştir. Aracın aerodinamiğinin artması amaçlanarak araca uygun bir 

üst kapak tasarlanmıştır. Bu üst kapak ayriyeten aracı dış etkilerden de koruyacaktır. 

Bütçe tasarrufu amaçlanarak aracın yatay eksende hareketini sağlayan iticiler için T200 

Su Altı İticisi yerine yerli markalardan olan Lentamarine firmasının Triton Su Altı İticisi 

kullanılacaktır. Robotik kol içinse Bluerobotics firmasının kolunu kullanmak yerine 

servo kullanan robot kol kullanılacaktır. Bu parçanın elemanları ise 3B yazıcıda 

bastırılacaktır. Bu sayede araç daha da yerli olacaktır.  

T200 Su Altı İticisi yerine yerli marka Lentamarine' in Triton Su Altı İticisi 

kullanılması sayesinde adet fiyatında 1000TL'ye varan tasarruf sağlanacaktır. Robot 

kolda yerli üretim yapmamız ise bize 3000TL kar sağlayacaktır. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı 

Aracımızın gerekli gücü yarışma alanında bize verilen gerilimi 220VAC olan elektriğin 

regülatör ile 12VDC gerilime düşürülerek karşılanmaktadır. Acil durumlarda araca 

müdahale edebilmek için kontrol merkezimizde bir adet acil durum butonu bulunmaktadır. 

Aracımız; aracımız(su altı) ve kontrol merkezimiz(su üstü) olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Bu iki bölüm Ethernet kablosu aracılığıyla birbirleri arasında veri alışverişi 

yapabilmektedir.  

Manuel kontrollerimiz kontrol merkezimizde bulunan bilgisayara bağlı bulunan kumanda 

ile Raspberry Pi kontrol edilecektir. Otonom kontrollerde ise Raspberry Pi kendi kararını 

verecektir. Elektronik şemamız ve aracımızın 3B çizimlerinin resimleri aşağıdadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Su altı robotunun tasarımını yapan ekibimiz hem okulda hem de gelişim açısından CAD ve 

CAM programları öğrenmektedir. SolidWorks programı kullanılmaktadır. Birbirinden farklı 

tasarımlar dijital ortamda tasarlanmıştır. Bu tasarımlardan görev yapabilme kapasitesi en uygun 

düzeyde olan seçilip geliştirilmeye devam edilmektedir. 

 

Şekil 3: Elektronik Şema 
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Robotun Tasarımında İzleyeceğimiz Yol Haritası: 

 

 

 

İzleyeceğimiz yol haritasından da anlaşılabildiği üzere bir sistem tasarlamadan önce en 

önemli basamaklardan biri görev analizleridir. Görev analizleri sayesinde robot kendinden 

istenen yükümlülükleri maksimum başarıda gerçekleştirebilecektir. Görev analizleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

Görev Analizleri: 

Sualtı Hokeyi Görevi: 

Bu görevde havuz tabanında rastgele konumlanmış 5 adet su altı hokey pakının rastgele 

konumlanmış kaleye atılması istenmektedir. Bu görevin hızlıca yerine getirilmesi için robotun 

altında hokey pakına uyumlu bir yuva konulacaktır. Hokey pakı bu yuvaya oturtulup kaleye 

doğru götürülecektir. Robotun kayması gibi olumsuz durumların önüne geçmek için önlemler 

alınacaktır. Operatörün hokey pakını görememesi gibi olumsuz durumlar da bir risk unsuru 

taşımaktadır. Operatörün hokey pakını rahatça görebilmesi için aracın önünde bir aydınlatma 

bulunmalı ve kameranın minimum 90 derece dönebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Bu 

yüzden aracımızda kamerayı döndürecek servo motorlara ihtiyaç duyulacaktır.  

Görev Analizi 

Prototipleme 

Elektronik ve Yazılım 

Alternatif Çizimler 

Boyut ve Kilodan En 

Yüksek Puana Ulaşma 

. 
Havuz Testleri 

Optimizasyon 

Final Robot 

Şekil 4: Yol Haritamız 
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Yarışma alanında karşımıza gelecek kale ve hokey paklarının çizimleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Sualtı Montajı Görevi: 

Havuz tabanındaki 7 obje kullanılarak Türkiye haritasının montajı yapılacaktır. Bu 

görevden tam puan alabilmek için aracın önüne robotik bir kol koyulacaktır. Bu kol 

sayesinde objeler tutulup ilgili yerlere götürülecektir. Objelerin ağırlığından dolayı 

robotun güçsüz gelmesi gibi durumların önüne geçmek için su altı robotumuzdaki dikey 

yönde bulunan motorların sayısı önem arz etmektedir. Aracımızda bulunacak motor 

sayısı için parametrelerimizden birisi bu olacaktır. Objelerin tutulduğu kısmın yönünün 

robotik koluna uygun olmaması gibi durumların önüne geçmek için aracımızın kolunun 

kendi ekseni etrafında dönebilme kapasitesi taşıması gerekmektedir.  

Yarışma alanında montajı yapılacak parçaların çizimleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Şekil 5: Hokey Pakı Teknik Resimleri 

Şekil 6: Su Altı Montaj Parçası Çizimleri 
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Kapıdan Geçiş Görevi (Otonom): 

Aracın havuz tabanına konumlanmış kapıdan geçmesi istenmektedir. Bunun için Raspberry Pi 

ile görüntü işleme yapılacaktır. Otonom görevlerin nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirme 

raporun yazılım tasarım kısmında yapılacaktır. Kapının çizimleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Görev analizleriyle beraber araçta başlıca bulunması gerekenler belirlendikten sonra aracın, 

boyut ve kilodan maksimum puanı alabileceği büyüklüklerde prototip araçların çizilmesine 

geçilmelidir. Nihai tasarıma ulaşma yolumuzdaki tasarımlar sırasıyla belirtilmiştir. 

 

TASARIMLAR: 

 

Tasarım 1: 

İlk tasarımımız kabaca 4 motorlu 1 adet kolu bulunan bir insansız su altı aracıdır. 

Bu aracın motorlarından ikisi “XY” ekseninde hareket sağlarken geri kalan ikisi 

”Z” ekseninde hareketi sağlamaktadır. “Z” ekseninde hareketi sağlayacak olan 

motorlar aracın ortasında sağda ve solda birer tane olmak üzere yerleştirilmiştir. Bu 

sayede motorlar aracın ağırlık merkezine yakın konumlanmıştır. Bu durum 

motorlar çalıştığı zaman aracın öne veya arkaya dönmesini engellemiştir. “XY” 

ekseninde hareketi sağlayan motorlar ise aracın, üzerine kurulmuş olduğu HDPE 

plakanın altında, aracın arka tarafında sağda ve solda olmak üzere 2 adet 

bulunmaktadır 

Şekil 7: Yarışma Kapısı Çizimleri 
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Bu araçta elektronik devrenin de içinde bulunduğu tüp akrilik malzemeden seçilmiştir. 

Sızdırmazlığı sağlayabilmek için akrilik tüp konulmuştur. Aracın gövdesi HDPE plakadan 

yapılmıştır. Bu aracımızda görevleri yerine getirmek için koyduğumuz kol klasik servo 

motorları kullanan bir koldur. Motorları, tüpü, ayakları ve kolu gövdeye bağlamak için suya 

dayanıklı inox çelikten üretilmiş cıvatalar kullanılacaktır. Tüpten çıkacak olan kabloların 

sızdırmazlığı için konektörler kullanılmıştır. 
 

  

 

 
 

Havadan Görünüm 

 

 

 

 
Yandan Görünüm 

 

 

 

 
Arkadan Görünüm 

 

  

Şekil 8: 1. Tasarımımızın Çeşitli Açılardan Görünümü 
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 Tasarım 2: 

 
 

Üstten Görünüm Arkadan Görünüm 
 

 

 
 

Bu su altı robotumuz sigma profil üzerine kurulmuş 6 motorlu bir araçtır. 

Sigma profil kullanılma nedeni aracın sağlam, rijit ve kolay montajlanabilir 

olmasıdır. 

Aracın dikey eksende hareket sağlayan motorları akrilik tüpün sağına 

soluna birer adet olmak üzere iki tanedir. Bu motorları su altında gelebilecek 

darbelere karşı dayanıklı hale gelmesi için motorlar sigma profilden bir 

koruyucunun ortasına yerleştirilmiştir. Aracın ileri- geri ve yanal hareketleri 

aynı motorlar ile sağlanmıştır. Bu motorlar aracın köşelerine 45 derecelik 

açıyla konulmuştur. Bu sayede her motora gerekli itme gücü verildiğinde 

araç ileri- geri ve yanal eksende rahatça hareket edecektir. 

Araçta en önemli unsurlardan biri aracın elektronik devresinin su 

geçirmez olmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için aracın elektronik devresi 

pleksiglas malzemesinden yapılmış tüpün içine konulacaktır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: 2. Tasarımımızın Çeşitli Açılardan Görünümü 
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 Tasarım 3: 

 

 

     

    

Bu su altı aracımız diğer araçlardan çıkarttığımız dersten ötürü 8 motorlu bir tasarımdır. 

Araçta 4 motor dikey eksende hareketi sağlarken 4 motor aracın yanal eksende 

hareketlerinden sorumludur. Bu araçta göze ilk çarpan yenilik aracın elektronik devresinin 

klasik akrilik tüp içinde değil de iki adet kubbe içinde olmasıdır. Bu tasarım sayesinde aracın 

kamerası çok geniş bir açıyı görüntüleme imkânına sahip olacaktır. Kameranın çok geniş bir 

alanı görüntülemesi aracın pilotu için çok büyük bir avantajdır.  

Aracın motorlarının akrilikten imal edilmesi düşünülen gövdemize bağlanması için bağlantı 

aparatları tasarlanmıştır. Aracın iticileri için Çin menşeli motor sürücüleri yanında, yerli 

üretim fırçasız motorlar ve 3B yazıcıda bastırılacak olan dış pervaneler ve korumalıklar ile 

yerli ve özgün bir itici konfigürasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bu araç her ne kadar oldukça özgün olsa da araçta kubbe akrilik bulunmasının dezavantajları 

bu tasarımın hayata geçirilmesini  zor kılmıştır. Bu araçta kubbe kullanılmasının 

dezavantajları şunlardır; 

 

 Aracın iç hacmi olması gerekenden daha fazla olduğu için aracın yoğunluğu suyun 

yoğunluğundan az çıkacak ve suda batması zorlaşacaktır. 

 

 Aracın elektronik devresi bu kubbenin içinde olduğu için kubbenin su geçirmez 

olması gerekmektedir. Ancak kubbenin su geçirmezliğini sağlamak diğer yöntemlere 

nazaran oldukça zahmetli ve zor bir iştir. 

 

 

 

  

 

 

 

Yandan Görünüm Önden Görünüm 

Şekil 10: 3. Tasarımımızın Çeşitli Açılardan Görünümü 
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Tasarım 4 ( Nihai Tasarım): 

 

 

 

 

 

    

 

Üstte görülen tasarımımız sekizgen bir plaka üzerine kurulmuştur. Tüm ekipmanlar yukarda gri 

renkle gözüken plaka üzerine yerleştirilecektir. Robotumuzda elektronik devrenin su 

geçirmezliğini sağlamak için akrilik tüp sistemi kullanılacaktır. Bu sistem akrilik tüp, akrilik 

kubbe, alüminyum arka kapak, flanşlar, O-halkalar ve konektörler kullanılacaktır Robotumuzda 

4 adet dikey yönde hareketi sağlayan motor bulunmaktadır. Dört adediyse 45 derece açıyla 

konulmuştur. Bunun sebebiyse robotun, sadece bu motorlarla hem ileri-geri hem de yanal 

hareketleri yapabilmesidir. Bu iticileri araçta uygun yerlere koymak gerekir. Aracın arkasında 

motor yoğunluğu olursa itme gücü de bağlantılı olarak artacağından dikey yönde hareketi 

sağlayan motorlar çalışmaya başladığı zaman araç öne doğru eğilmeye başlayacaktır. Bu 

yüzden üstteki fotoğraflarda da görüldüğü üzere ağırlık merkezine göre simetrik şekilde 

koymaya dikkat edilmiştir. 

 

Motor Bağlantı Aparatı: 

Motorların şasiye bağlanabilmesi için tasarladığımız ekipmanın çizimleri aşağıda 

gösterilmiştir. Üstte görülen ekipman sayesinde aracımızın hem dikey yönde hareket sağlayan 

motorları hem de yanal ve ileri-geri hareketini sağlayan 45 derece ile yerleştirilmiş olan 

motorları şasiye güvenli bir biçimde 

bağlanacaktır. 

Bu ekipman “baskılı geçirme” yöntemiyle 

montajlamaya uygun bir biçimde dizayn 

edilmiştir. Bu yöntem sayesinde şasi parçanın 

boşluğuna geçirilir ve bağlantı aparatları 

yardımıyla montaj edilir. 

 

 

 

 

 

Yandan Görünüm 
Önden Görünüm 

Şekil 11: Robotumuzun Çeşitli Açılardan Görünümü 

Şekil 12: Motor Bağlantı Aparatı 
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Hokey Pakı Tutma Aparatı: 

Teknofest yarışmasındaki görevlerimizden biri olan hokey görevi için araçta hokey paklarını 

tutup hareket ettirecek bir ekipman olması gerekir. Bu gereklilikten ötürü takımımızın 

mekanik tasarım ekibi aşağıda gördüğünüz aparatı tasarlanmışlardır. 

Bu aparat sayesinde tek seferde birden fazla hokey pahı tutulup istenilen bölgeye 

götürülecektir. Aşağıda belirtildiği üzere içinde 3 hokey pahı için oyuk bulunmaktadır. Geri 

kalan pahlar kalan boşluklara yerleştirilip kaleye götürülecektir. Bu aparat sayesinde araç 

havuz tabanına çok yaklaşma gereksinimi duymadan kendine verilen görevi yerine 

getirebilecektir.  

 

 

 

Bu aparatı şasiye bağlamak için ise 

aşağıdaki parça tasarlanmıştır. 

     

Motor bağlantı aparatının 

şasiye bağlanmış hali aşağıda 

belirilmiştir. 

 

Şekil 13: Motor Bağlantı Aparatı 

Şekil 14: Hokey Pakı Tutma Aparatı 

Şekil 15: Hokey Pakı Şaşiye Bağlama Aparatı 
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Üst Kapak: 

Aracımızı dış etkilerden koruma ve 

su içindeki aerodinamiğini 

arttırmak için aracın üstüne motor 

bağlantı yerleri ve şasiyle uyumlu 

kapak çizilmiştir. Bu kapağın PLA 

filamentini kullanarak 3B 

yazıcıdan bastırılması 

kararlaştırılmıştır. PLA 

filamentinin neden kullanıldığı 

4.1.2 Malzemeler bölümünde 

açıklanmıştır. Kapakların çizimleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

 
 

 

Kamera Açı Ayarlayıcı:  

Görev Analizleri’nde de belirtildiği üzere aracın kamerasının hem 

ileri hem de aşağı bakması gerekir. Mekanik tasarım ekibimiz 

bundan ötürü yanda 3 boyutlu çizimi belirtilen aparatı 

tasarlamışlardır. Bu aparat sayesinde aracımızın kamerası dome 

(akrilik kubbe) içinde gerekli olan her açıda döndürülüp optimum 

verim alınacaktır.  

 

 

 

 

Şekil 16: Hokey Pakı Şaşiye Bağlama Aparatı 

Boyutlu Çizimi 

Şekil 15: Hokey Pakı Tutma Aparatı Boyutlu Çizimi 

Şekil 17: Üst Kapak 

Şekil 18: Kamera Açı 

Ayarlayıcı 
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Dördüncü Tasarımın Seçilme Nedenleri: 
 

 

 Aracın dikey eksende 4 adet motor bulundurması “su altı montaj” görevi 

için büyük katkı sağlamaktadır. Çünkü itici sayısının fazlalığı yanında itme 

gücünün fazlalığını getirir. Bu durum aracın artı yönlerindendir. Aynı 

zamanda dikey eksende 4 motorun varlığı operatörün istemli olarak aracı 

öne veya arkaya eğme hareketini yapabilmesini sağlamaktadır. 

 Araçta 45 derece açıyla yerleştirilmiş motorların bulunması aracın sadece 

bu motorlar sayesinde ileri-geri ve yanal hareketleri yapabilmesini 

sağlamaktadır. Bu durum kablo kirliliğinin azaltılması, enerji tasarrufu ve 

maliyet açısından bu araca artı puan katmaktadır. 

 

Araçta donanımların simetrik bir şekilde yerleştirilmesi aracın su altındaki stabilizasyonunu 

arttıracaktır. Bu sayede araç sabit durmak için herhangi bir iticiyi çalıştırmayacak ve enerji 

tasarrufu sağlanacaktır. 

 

Dördüncü Tasarımın Diğer Tasarımlara Göre Avantajları: 

• Dördüncü tasarımda dikey ekseninde dört adet motor bulunmaktadır ancak 

birinci ve ikinci tasarımda iki adet motor bulunmaktadır bu sayı normal 

durumlar için yeterli olsa da bir ağırlık kaldırma durumu olduğu zaman 

zorluk yaratabilecektir. Aynı zamanda birinci ve ikinci tasarımda istemli 

olarak aracı öne veya arkaya eğme gibi hareketleri yapılamamaktadır. 

• Dördüncü tasarımda yanal eksende 45 derece ile yerleştirilmiş dört adet 

motor bulunmasına rağmen birinci tasarımda iki adet bulunmaktadır bundan 

ötürü birinci tasarımın yanal eksende hareketlerinde sıkıntı çıkmıştır. 

Teknofest yarışmasında “su altı montajı” gibi görevlerin varlığı yanal 

eksende hareketi daha önemli hale getirdiğinden bu durum araç için eksi bir 

nitelik taşımaktadır. 

• Dördüncü tasarımda dört inç çapında akrilik tüp kullanılmıştır ancak birinci 

tasarımda üç inç çapında akrilik tüp kullanılması birinci tasarımın eksi 

yönlerindendir. 

• Üçüncü tasarımda elektronik devre kubbenin içinde olması nedeniyle 

sızdırmazlık ve suya batma konusunda dördüncü tasarımdan geri kalmıştır.  

 

4.2.2. Malzemeler 

Sızdırmazlık Elemanları: 

Robotumuzda elektronik devrenin su geçirmezliğini sağlamak için akrilik tüp sistemi 

kullanılacaktır. Bu sistem akrilik tüp, akrilik kubbe, alüminyum arka kapak, flanşlar, O-halkalar 

ve penetratörler kullanılacaktır.  
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Akrilik tüp: Elektronik devreleri barındıran ve su sızdırmazlık sisteminin büyük çoğunluğunu 

oluşturan su geçirmez tüptür. 

 

Akrilik kubbe: Suyun kırıcılığından ötürü kameraya gelen görüntünün bozulmasını önlemek 

amacıyla kullanılmaktadır. 

 

Arka kapak: Üstünde bulunan 14 adet delik sayesinde konektörlerin buraya bağlanması 

sağlanır. Ayrıca flanşın arkasına monte edilerek tam kapalı bir tüp elde etmemizi sağlar.  

 

Flanş: İki makine veya tesisat elemanının sızdırmaz şekilde birleştirilmesine yarayan genelde 

standart olarak üretilen bir konstrüksiyon elemanıdır. 

O-halka: Bir conta veya torik mafsal olarak da bilinen bir O-ring, simit şeklindeki mekanik bir 

contadır; Bu, bir oluğa oturtulacak ve iki veya daha fazla parça arasında montaj sırasında 

sıkıştırılarak arayüzde bir sızdırmazlık oluşturacak şekilde tasarlanmış, yuvarlak bir enine 

kesite sahip bir elastomer halkasıdır. 

Penetratör: Robotunuzu su geçirmez hale getirmek için basit bir çözümdür. Temelde, su 

geçirmez muhafazalar, kutular, paneller vb. Aracılığıyla su geçirmez bir bağlantı sağlamak için 

itici kablosunun yapıştırılabileceği (gömülebileceği) bir deliğe sahip bir cıvatadır. 

 

 

 

 

Sızdırmazlık Sisteminin Çalışma Prensibi 

Bu sistemde tüm elektronik devre akrilik tüpün içinde bulunur. Akrilik tüpün sızdırmazlığın 

sağlanmasında görevli olan flanşlar akrilik tüpün uçlarında boşluk kalmayacak şekilde monte 

edilmektedir. Flanşların üstündeki yuvalara O-halkalar yerleştirilip sızdırmazlık için önemli bir 

adım atılacaktır. Aracın robotik kolunun, iticilerinin ve aydınlatma gibi ekipmanlarının tüp 

Şekil 19: Akrilik Tüp Sistemi 
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içiyle olan bağlantısını ise tüpün arka kısmındaki konektörler sağlamaktadır. Bu konektörlerde, 

konektörle kabloların bağlantı kısmına epoksi sıkılarak sızdırmazlık sağlanır.  

Ana plaka: 

Tasarladığımız su altı 

aracında ana plaka için 

pleksiglas malzeme 

kullanılacaktır. pleksiglas 

malzemesi renkli, renksiz ; 

saydam ve yarı saydam olarak 

kullanılabilmektedir. Saydam 

olması sayesinde aracın 

elektronik devresinde 

sorunlar dışarıdan rahatça 

görülebilecektir. Aynı 

zamanda bu malzeme darbelere 

dayanıklıdır. Yoğunluğunun 1,18 g/cm3 

olması aracın suda rahatça batabileceğini 

gösterir, ayriyeten bir ağırlık bağlama zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır 

İticiler: 

 Araçta iticiler için T200 Thruster ve Triton Su Altı İticisi modeli kullanılacaktır. Bunun nedeni 

maliyet olarak daha ucuza bize yetecek kadar güce ulaşabilmemizdir. Ancak kendi özgün 

iticimizi tasarlama yolunda çalışmalarımız devam etmektedir. Şu anlık kullanılmasına karar 

verilen T200 Thruster ve ardından Triton Su Altı İticisi iticisinin teknik özellikleri aşağıda 

gösterilmiştir. 

İtici 1: Tamamen su basmış tasarım 

motorun suyla soğutulmasına ve plastik 

burçların suyla yağlanmasına izin verir. 

Salmastralara, manyetik kaplinlere ve hava 

veya yağ dolu bölmelerelan ihtiyacı ortadan 

kaldırarak iticiyi doğal olarak basınca 

toleranslı hale getirir. Tasarım kompakttır ve 

minimum sayıda parçaya sahiptir  

Pervane gövdesi ve pervane sert polikarbonat 

plastikten yapılmıştır ve açıkta kalan tek metal 

bileşenler deniz sınıfı 316 paslanmaz çelikten 

yapılmıştır. 

 

Şekil 20: Ana Plaka 

Şekil 21: T200 THRUSTER 
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Kullanacağımız  ilk ürünün  teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

Şekil 22: T200 Teknik Resimi 
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İtici 2:  Şekil 23: T200 Teknik Özellikler 
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Yatayda kullanılacak motorların, dikeyde kullanılacak motorlar kadar güçlü olması 

gerekmemektedir. Bütçe tasarrufu altında bu durumu göz önünde bulundurarak daha ucuz fiyatlı 

milli iticilere yönelmekteyiz. Milli iticilerimizden Degz Robotics’in Triton Su Altı İticisi  

kullanılacaktır. Bu iticinin özellikleri ve teknik resmi aşağıda belirtilmiştir. 

 

 İtki kuvveti (21.5V) : 2.9 Kgf 

 Tam Yükte Akım : 5.45a 

 Tam Yükte Akım : 7.45a 

 Gövde Malzemesi : Poliüretan 

 Pervane Malzemesi : PLA 

 Azami Derinlik : 500m 

 

     

 

 

Şekil 24: Triton Teknik Çizim 

Şekil 25: Triton Fotoğraf 
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Robotik Kol: 

Robot kolunun daha makul fiyata gelmesi için 

araçta kendimizin üreteceği robotik kol 

kullanılacaktır. Bu robot kol servolar yardımı ile 

çalışmaktadır. Servoların su altında sızdırmazlığı 

önemlidir. Bu sızdırmazlığı sağlamak için servo, 

çizimi aşağıda belirtilen kabın içine konulup dışına 

epoksi işlem uygulanır. 

 

 

 

Servolar sayesinde yeterli açılarda dönüşler sağlanacaktır. Servo harici parçalar 3B yazıcıda 

basılacaktır. Bu parçaların basımında PLA filament kullanılacaktır. Bu sayede yerlilik bu 

parçamızda da sağlanmış olacaktır. Robotik kolun 3B çizimi aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 26: Servo Koruyucu Çizim 

Şekil 27: Robotik Kol 
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Yüzdürücü:  

Yüzdürme köpüğü ROV'ler ve diğer deniz robotik uygulamalarında kullanım içindir. 

Yüzdürme köpüğü yardımıyla aracın su içindeki ağırlığını sıfıra indirmek amaçlanır. 

Tasarladığımız araçta bu yüzden yüzdürücü köpük kullanılmıştır. 

Kullanacağımız köpüğün özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

• İşlenmesi, kaplanması ve boyanması kolaydır 

• Mükemmel basınç ve yalıtım özellikleri 

• Hidrostatik basınca dayanıklı 

• Yüksek darbe direnci 

• Biyolojik Olarak İnert 

• Yağ, gres ve solvente dayanıklı 

• Uygun maliyetli çözüm 

• Çürümez veya çürümez 

• Tatlı su veya tuzlu suda çalışır 

• Birçok yapıştırıcı türü ile uyumludur 

 

PLA Filament: 

PLA (Polylactic Acid), mısır nişastası ve şeker kamışından üretilen organik bir biyopolimer ve 

termoplastiktir. Bu nedenle, insan sağlığına zararlı değildir. ABS ile kıyaslandığında daha 

parlak bir görüntüye sahiptir. FDM teknolojisini kullanan bir 3D Yazıcı PLA baskı yapabilir. 

3D yazıcı dışında; bazı paketleme malzemeleri, streç filmler, plastik kaplar ve plastik su 

şişelerinde de bulunmaktadır. 

 

PLA Filamentinin Temel Özellikleri: 

 ABS'ye göre basımı oldukça kolaydır. 

 Sert bir yapıya sahiptir. Dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir. 

 Hafif esnekliğe sahiptir, ancak kırılgandır. 

 Aseton ile çözümlenmesi zordur. 

 Basım sıcaklığı genellikle 190°C – 220°C arasındadır. 

 Soğuma esnasında kalkma ve çatlama sorunları ile karşılaşılmaz. 

 Yatak sıcaklığı 50°C – 70°C arasında önerilmektedir. 

 Bir kere ayarlanmış sıcaklık, yatak kalibrasyonu ve üretim hızı ile sorunsuz basım 

yapılabilir. 

Şekil 28: Yüzdürücü Madde 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracımızın tek bir malzemeden oluşmadığı dolayısıyla farklı malzemelerin farklı üretiliş 

şekilleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu yöntemleri ve hangi malzemenin nasıl üretildiğini 

raporumuzun bu kısmında bahsediyoruz. 

 

3 Boyutlu Yazıcı(3D Printer):  

Bu üretim yöntemi sanal ortamda tasarlanmış 3 boyutlu 

çizimlerin, reçine, polimer gibi hammaddelerin ışık veya 

kimyasal yollarla üretilmesini sağlar.  

Deneyap Atölyelerimizde Alya markalı 3B yazıcı 

bulunmaktadır. Teknik özellikleri aşağıdadır.  

 Baskı teknolojisi: FDM 

 Baskı alanı: 100x100x133 mm 

 Hammade ve çapı: PLA(Organik)/1.75mm 

 Veri girişi: Sd Kart, Usb 

 

Bu üretim yöntemiyle üretmeyi düşündüğümüz parçalarımız aşağıda yer almaktadır : 

 Motor sabitleme aparatları 

 Robot kolumuzun parçaları 

 Bazı gövde parçaları 

 

 

Pleksi Şişirme: 

Bu işlemde pleksi malzemelere bombeli bir şekil verilir. Bu işlemde ilk önce pleksi levha 

homojen bir  şekilde 115 işe 125 derece arasında ısıtılır. 

Bu makinede malzemeye şekil vermek için vakum 

makineleri bulunur. Makine tezgahına MDF’den yapılmış 

bir kalıp konulur. Isınan malzeme kalıbın üzerine konur 

bir aparat vasıtasıyla kenarlardan vakumlama esnasında 

hava almaması için zemine doğru sıkıştırılır. Vakum 

açılınca ısınan malzeme havanın emiş gücüyle altında 

bulunan 3 boyutlu MDF’nin şeklini alır. Bu yöntemle 

aracımızın gövdesinde bulunan akrilik kubbemizin 

üretimini planlamaktayız.  

 

Şekil 29: 3B Yazıcı 

Şekil 30: Pleksi Şişirme 
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Lazer Kesim:  

Lazer ışını; karbondioksit lazer tezgahlarında, karbondioksit 

gazına elektrik akımı verilerek oluşturulur. Bunun yanı sıra 

verimi daha da arttırmak için karbondioksit gazına azot ve 

helyum gazı eklenerek verim 1/3 oranında arttırılır. Elde 

edilen lazer ışını ile çeşitli tezgahlarda yapılan kesim işlemine 

ise Lazer Kesim denilmektedir. 

Lazer ışınının bu şekilde elde edilmesinin kolaylaşması ilede, 

uygulama alanlarında artışlar gözükmüştür. Lazer kesim ile 

üretim yapılmasında ki en büyük sebep, üretim hatasını 

minimum düzeye indirmek ve otomasyonu 

sağlayabilmektir. Gövdemizin pleksi parçalarını bu üretim 

yöntemiyle üretmeyi planlıyoruz 

Delik Delme, Kesme, Şekil Verme: 

Yukarıda belirtilen üretim şekilleri haricinde parçada gözden kaçan ya da sonradan geliştirme 

yapılması planlanan durumlarda gravür, avuç içi taşlama, matkap gibi el aletleriyle parçaya 

müdahale etme işlemidir.  

 

Lehimleme: 

Lehimleme ile elektronik komponentler ile devreler kurulur. 

Lehimleme genelde havya ile yapılır. Aşağıda lehimleme yapılırken 

kullanılan malzemelere yer verilmiştir:  

 

 Lehim Teli, kurşun ve kalaydan oluşan alaşımdır. Kurşun ve 

kalay oranı lehim işinin türüne göre değişebilir. Bu oran 

değiştikçe lehimin erime ısısı değişir.  

 Havya, içerisindeki rezistansla elektriği ısıya dönüştüren makinedir. Havya ile lehim 

eritilir. Lehim yapılacak bölgeye lehim teli tutulur ardından havya ile ısıtılır ve lehim 

erir. Biraz bekledikten sonra lehim soğur ve katılaşır. Artık devre elemanları birbirlerine 

elektrik geçirebilecek şekilde bağlıdır.  

 Lehim pastası, kusursuz bir lehim yapmak için önemlidir. Lehim pastası lehimde 

oluşan oksitlenmelerin engelllemesinde görevlidir.  

 

 

Bu sayılan malzemelerin hepsinin bir arada bulunduğu sisteme Lehim istasyonu adı verilir. 

Burada yukarıda sayılan malzemeler haricinde genelde ek olarak sıcak hava tabancası da 

bulunur. Sıcak hava tabancasıyla genelde devre kartına yerleştirilecek olan küçük 

komponentlerin lehimlenmesinde görevli olan kuru lehim için kullanılır.  

 

Şekil 31: Lazer Kesim 

Şekil 32: Lehimleme 
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4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

Aracımızın boyutları aşağıda belirtildiği üzere eni 498 mm; boyu 472 mm; yüksekliği 354 mm’dir. 

500x500x500 mm aralığında kalıba sığdığından dolayı en yüksek puanı alacaktır. 

 

Malzemeler Adet Birim Kütle Toplam Kütle 

Motor(T200) 4 352 gram 1408 gram 

Motor(Triton) 4 320 gram 1280 gram 

Esc 8 18 gram  

Pixhawck 1 102 gram  

Raspberry Pi 1 173 gram  

Ayınlatma 2 100 gram  

Kamera 1 55 gram  

Elektronik parçaların tahmini kütlesi 3350 gram olacaktır. 

  

Şekil 33: Araç Teknik Resim 
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*Solidworks 2020 SP 4.0 kullanılarak hesaplanmıştır. 

Mekanik parçaların tahmini kütlesi 4650 gram olacaktır. 

Aracımızın toplam kütlesinin 8000 gram olması beklenmektedir. Dolayısıyla kütle sınırından 

en yüksek puanı alacaktır. 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Raporumuzun bu kısmında aracımızda bulunan komponentlerin ne amaçla, nerelerde ve 

neden seçildiği hakkında bilgiler verileceketir. 

Genel Bakış: 

Sistemlerimizin temel amacı güç kaynağından çıkan enerjiyi kesinti olmadan ve an az kayıp 

sağlanacak şekilde ROV’un sorunsuz çalışabilmesini sağlamaktır. Sistemlerimiz robotun 

ağırlık noktasını minimum düzeyde etkilediğinden robot daha stabil bir şekilde 

çalışabilmektedir. Böylece alacağımız verimi en üst düzeye çıkarmış bulunmaktayız 

Malzemeler Adet Birim Kütle Toplam Kütle 

Üst Kapak 1 400 gram 400 gram 

Akrilik Tüp 1 1374 gram 1374 gram 

Hokey Pakı Tutacağı  1 276 gram 276 gram 

Hokey Pakı Tutacağı 

Bağlantı Aparatı 

2 107 gram 214 gram 

Şasi 1 800 gram 800 gram 

Motor Bağlantı 

Aparatı 

8 32 gram 256 gram 

Kamera Tutacağı 1 200 gram 200 gram 

Robot Kol 1 370 gram 370 gram 

Kablo - - 300 gram 

Konnektör 16 15 gram 240 gram 

Ekstra 

Parçalar(Vida, 

somun vb.) 

- - 150 gram 
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Elektronik Bağlantı Şeması:  

 

 

Güç Kabloları: 

Güç dağıtımında görevli olan Usb, Ethernet gibi 

kablolarımız haricinde kullandığımız kablolardır. 

Bu kabloların minimum düzeyde voltaj ve akım 

kaybı için 12 AWG ölçüsünde olan kablo 

kullanmayı tercih etmeyi düşünmekteyiz 

AWG Amerikan Kablolama Ölçü Birimi’dir.  

Şekil 34: Elektronik Bağlantı Şeması 

Şekil 35: Güç Kabloları 
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Ethernet Kablosu: 

Kontrol Merkezi ile Raspberry Pi’ın veri akışının 

makzimum hızlı kesintisiz olması gerekmektedir. 

Ayrıyetten kablo uzadıkça veri akışının yavaşladığı ve 

kalitesizleştiği bilinmektedir. Bu yüzden su altına uygun 

ve kaliteli malzemeler üreten Bluerobotics firmasının 

Ethernet kablosu olan Fathom ROV Tether’ı kullanmayı 

tercih ettik.  

 

Kontrol Merkezi: 

Kontrol Merkezi su üstünde bulunur. Buradaki bilgisayar 

ile Raspberry Pi Ethernet kablosu ile birbirleriyle veri alışverişi yaparlar. Manuel görevlerde 

buradan çıkan kararlar doğrultusunda aracımız hareket eder. Kamera görüntüleri de buraya 

gelir. 

 

220VAC To 12VDC Voltaj Regülatörü: 

Yarışma şartnamesinde belirtilen bize verilecek olan 

gerilimi 220VAC olan gücü aracımıza uygun olan 

12VDC gerilimli güce dönüştürmek amacıyla 

kullandığımız komponenttir.  

Marka model fark etmeksizin aşağıdaki teknik 

özelliklere sahip herhangi regülatörü aracımızda 

kullanmayı planlamaktayız: 

 12VDC çıkış gerilimli 

 30 Amper çıkış akımlı 

 Yüksek verimlilikli 

 Düşük kütleli 

Şekil 36: Ethernet Kablosu 

Şekil 37: 220VAC To 12VDC Voltaj Regülatörü 
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Elektronik Hız Denetleyiciler(ESC): 

Adı üstünde aracımızda kullandığımız fırçasız motorların 

dönüş hızlarını PWM sinyallerine göre ayarlayan 

komponentimizdir. Bu PWM sinyalleri Pixhawck adı verilen 

komponentimizden verilecektir. 

PWM “Pulse Width Modulation” yani Sinyal Genişlik 

Modülasyonu olan bu teknik, analog olan; sinyal aktarma 

gibi elektronik devrelerde kullanılan bir tekniktir. 

ESC olarak Bluerobotics firmasının Basic ESC modelli 

ESC’sini kullanmayı planlıyoruz. Teknik özellikleri: 

 Giriş gerilimi: 7-26 V 

 Maksimum akım: 30A 

 Çıkış sinyali gerilimi: 3.3V-5V  

Motorlar: 

Aracımızın su altında seri ve güçlü hareketler edebilmesi 

gerekir ve bunun için fırçasız motor kullanımı gerekmektedir. 

Bu motorların su altında kullanıma uygun olması 

gerekmektedir. Toplamda 8 motor kullanacağımız aracımızda 

4 motorumuz sağ sol manevralarımızın performanslı olması 

amacıyla 45 derecelik açılarla aracımıza bağlanacaktır. Geri 

kalan 4 tanesi yukarı ve aşağı yapacağımız hareketler için 

yatay yönde paralel olarak aracımıza yerleştirilecektir.  

İtki sistemimizin ana parçası olan motorlarımızı yukarıda 

bahsedilen durumlardan dolayı Bluerobotics firmasının T200 

Thruster modelli motorunu  ve Degz firmasının Triton modelli 

motorunu aracımızda tercih edeceğiz.  

T200 Thruster Teknik Özellikleri: 

 Giriş gerilimi:6-20V 

 Maksimum akım: 25A 

 İleri yönde maksimum itki: 3.55kg 

 Geri yönde maksimum itki: 3kg 

 Kütlesi: 344g          

        

 

 

  

 

Şekil 38: ESC 

Şekil 39: T200 Thruster 

Şekil 40: Verimlilik/PWM Sinyali Oranı Grafiği 
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Triton Teknik Özellikleri: 

 Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

 Tavsiye edilen sürücü : 35A Degz 

 İtki kuvveti (21.5V) : 2.9 Kgf 

 Tam Yükte Akım(35a Degz ems ile) : 5.45a 

 Tam Yükte Akım(40a Hobbywing ems ile) : 

7.45a 

 Gövde Malzemesi : Poliüretan 

 Pervane Malzemesi : PLA 

 Azami Derinlik : 500m 

 

Raspberry Pi 4(2 GB): 

Raspberry Pi Model 4  temelde bir bilgisayardır. Kredi kartı 

büyüklüğünde olan hem büyüklüğünden hem performansından 

hem de harcadığı güçten dolayı tercih edeceğimiz bu 

bilgisayar yani aracımızın beyni bize büyük destek çıkacaktır. 

Bu bilgisayarın Ethernet, Usb, HDMI, GPIO gibi hem çıkışları 

hem girişleri vardır. 

 

Teknik Özellikleri: 

 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 işlemci (64-bit)  

 Wifi 5; Bluetooth 5.0 desteği 

 Gigabit destekli Ethernet 

 40 pin GPIO 

 Hafıza Kartı desteği 

 2 tane Usb 2.0, 2 tane Usb 3.0 

 Diğer görüntü ve ses çıkışları 

 

Raspberry Pi üzerinde GPIO(General Purpose Input/Output) yani 

genel amaçlı giriş ve çıkışlar bulunur. Bu pinlerden dijital(1-0) 

veriler geçer. Biz bu pinler ile Pixhawck’ımızı ve servo motorlarımızı 

kontrol edeceğiz.  

 

 

 
Şekil 40: Triton Su Altı İticisi 

 

Şekil 41: Raspberry Pi 4(2 GB) 

 

Şekil 42: Raspberry Pi 4 GPIO 
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Pixhawck: 

Pixhawck otopilot kartıdır. Bu kart İHA’larda, Rover’larda, ROV ve AUV’larda 

kullanılabilmektedir. ESC’lerimiz, sensörlerimiz ve robot kolumuz bu karta bağlanmıştır. 

Pixhawck Raspberry Pi ile iletişim kurarak bize yani kontrol merkezine veriler yollar. 

Qground Control adlı ara yüz uygulamasıyla kontrol edilmektedir. Ardusub yazılımını 

çalıştırmak ve manuel sürüşte robota otonom özellik kazandırması Pixhawk otopilot kartını 

seçmemize ön ayak olmuştur.  

Pixhawck içinde 3 eksenli ivmeölçer ve jiroskop bulunur. Bu sisteme IMU(Inertail 

Measurement Unit) adı verilir. IMU’dan gelen veriler bize araç hakkında işimizi 

kolaylaştıracak verilerdir. 

Teknik Özellikler: 

 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  

Pixhawck’ın ihtiyaç duyduğu enerji Usb 

portundan sağlanmayacak kadar yüksek 

olduğundan Pixhawck Power Sense modül kullanılacaktır. Bu modül ile Pixhawck’ın güç 

değerleri anlık takip edilebilecektir. Dolayısıyla yüksek akım veya düşük güç uyarıları da 

takip edilebilecektir.  

 

Kamera: 

Kameralar, sensöre düşen fotonların elektrik sinyallerine 

dönüştürüldükten sonra işlenip görüntü haline getirilen bir 

cihazlardır. Gerek otonom sürüşte gerek 

uzaktan sürüşte çevreyi algılama ihtiyacımız 

olduğundan dolayı kullanacağız. Kameramızı 

Raspberry Pi’a Usb bağlantısıyla 

bağlayacağız.  

Şekil 43: Pixhawck 

 

Şekil 44: Power Sense Modülü 

 

Şekil 45: Kamera 

 

Şekil 46: Kamera 
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Kamera olarak su altında gün ışığı ve yapay ışıklar yetersiz kalacağından gece performansı 

yüksek olan Bluerobotics firmasının Low-Light HD USB modelli kamerasını kullanmayı 

planlıyoruz.  

Bu kamerayı çevremizi daha rahat görebilmek amacıyla bir servo motor aracılığı ile düşey 

eksende hareket ettireceğiz.  

 

Tabii ki su altında ışık 

olmayacağı için kameramızın 

göreceği alanı aydınlatmak 

amacıyla bir ışıklandırma 

sistemi kullanacağız. Bu 

ışıklandırma için Bluerobotics 

firmasının Lumen Subsea Light 

modelli su altı ışığını 

kullanmayı düşünüyoruz.  

 

Robot Kol: 

Bize verilen görevleri yerine getirebilmek için bir robot kola ihtiyaç duyduk. Bu robot kolu 

kendimiz imal edeceğiz.  

 

 

 

 

 

 

Robot kolumuzda kullanacağımız servol motorların güçlü olması gerektiğinden dolayı 

Bluerobotics firamasının HS-646WP modelli motoru olacaktır. 

Teknik Özellikler:  

 Çalışma voltajı: 3-5V 

 Maksimum akım: 6A 

 Tutuş kuvveti: 97-124 N 

 Kütlesi: 370g 

  

Şekil 47: Aydınlatma 

 
Şekil 48: Aydınlatma Testi 

 

Şekil 49: Robot Kol 

 

Şekil 50: HS-646WP modelli motoru 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Aracımızda uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk ürününü kullanmaktayız. Raspberry Pi ile 

Pixhawk’ın haberleşmesini serial portlar üzerinden sağlayacağız. Aracımızın hareketi için PID 

kontrol algoritmasını kullanacağız. PID algoritması kolay ve anlaşılırdır, pek çok farklı alanda 

uygulanabilirdir. Raspberry Pi’dan alınacak veriler bilgisayara Ethernet kablosuyla 

aktarılacaktır. Ethernet kablosu kullanımını veri kaybını önlemek için etkili bir yöntem olarak 

görüyoruz. Sualtı robotumuzu kontrol etmek için Ardusub’u kullanacağız. Ardusub, uzaktan 

kumanda edilen sualtı araçları ile otonom sualtı araçlarının kontrolü için açık kaynak ve pek 

çok gerekli özelliği bünyesinde barındıran bir çözüm niteliğindedir. Kontrol için grafiksel bir 

kullanıcı arayüzü olan QGroundControl yazılımı da kullanacağız. 

Robot Modları:  

Ardusub yazılımı içerisinde hazır robot modları bulunmaktadır. Bu hazır modlar aracımızın 

farklı koşullarda farklı tepkiler vererek daha etkili bir çalışma yolu izlemesini sağlar. Bu modlar 

arasında sürüş esnasında geçiş yapılabilecektir. Ardusub’un hazır robot modları; 

Manual: Yalnızca joystickten alınan emirlerle araç motorları çalışır. Araç stabilizasyon, 

derinlik ve dengesini kendi ayarlamaz. 

Stabilize: Araç sensörlerden aldığı verilerle dengesini korur, dönüş emri verilmediği sürece 

aynı yönde gitmeye devam edecektir. Dikey kontrol sürücünün elindedir. 

Acro: Dönüş oranını kontrol eder ve dengeler. 

Depth Hold: Kumandadan dalma ve çıkma emirleri verilmediği sürece yüksekliğini sabit tutar. 

Bunun yanı sıra dengesini korur ve yönünü sabit tutar. 

Stabilize Mod: Robot kendi denge ve yüksekliğini otonom olarak sensörlerden elde edilen 

verilere göre sabit tutar 

Position Hold: Pilotun kontrol girişlerinin boş olması durumunda aracın yönünü, mutlak 

konumunu ve tutumunu dengelemesine konum tutma modu denir. 

Auto: Otomatik pilotta depolanan görevi bağımsız olarak yürüten fonksiyona otomatik mod 

denir. 

Circle: Daireler halinde hareket ederken aracın önü merkez noktaya doğru bakacak şekilde 

daire modudur. 

Guided: Aracın hedeflenen konumunu kontrol istasyonu veya yardımcı bilgisayar tarafından 

dinamik olarak ayarlanmasını sağlar kılavuzlu mod. 

  



 
 

39 
 

Yazılım Algoritma Şeması: 

 

  

Şekil 51: Yazılım Algoritma Şeması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

ÖTR (Ön Tasarım Raporu)’deki incelememizde programlama dili olarak C++ ve Python’u 

seçmiştik ama incelemelerimiz sonucunda Python dilinin bizim için daha faydalı olabileceğine 

karar verdik 

C++ seçmememizin sebepleri: 

 Python’a göre biraz daha eski bir dil olması 

 Python’un C++’ya göre daha modern olması 

 Python’un anlaşılmasının C++’ya göre daha basit olması 

 Python’un aktif kullanıcı sayısının C++’dan daha fazla olmasından dolayı daha fazla 

kaynak olması 

 Python’un aktif kullanıcı sayısının C++’dan daha fazla olmasından dolayı internet 

forumlarında bizimle aynı hatayı yaşayan kullanıcı olasılığı C++’dan daha fazla 

olduğundan dolayı sorunlarımızın daha fazla çözümü olması 

Python Kodlama Dilini Seçmemizin Nedenleri: 

 Pixhawk ve Ardusub kullanımı için daha uygundur  

 Nesne yönelimli bir dil olması 

 Modern bir dil olması 

 Öğreniminin internette bulabileceğiniz kaynak çokluğundan dolayı kolay ve 

https://stackoverflow.com/ https://github.com/ gibi siteler sayesinde çoğu hatada 

çevrimiçi yardım almanızı sağlayabilmesi 

 2019 yılında Github’da en kullanılan çok kullanılan 2.yazılım dili olduğundan bir çok 

forumda sizle aynı sorunları yaşayan insanlardan yardım alabilir ve çoğu ücretsiz 

eğitimden yararlanabilirsiniz 

 Tensorflow gibi makine öğrenmesi kütüphanelerine erişim imkanı olması 

 309,121 adet kütüphane bulunması. 

ÖTR’de seçtiğimiz kütüphane OpenCV iken takım arasındaki görüşmelerimiz sonucunda 

Tensorflow kütüphanesini seçmemizin daha isabetli olacağına karar verdik, çünkü: 

 OpenCV Faydaları: 

 OpenCV 2.500’den fazla algoritmaya erişim imkanı veriyor. Bu kütüphane sayesinde 

kullanıcılar şekil algılama, hareket gruplandırma, kırmızı göz kaldırma vb işlemleri 

rahatlıkla yapabilir.  

 Açık Kaynaklı olduğundan herhangi bir kullanıcının katkısını bizim de 

kullanabilmemiz. 

 Açık Kaynaklı olduğundan telif haklarının olmaması. 

 Açık Kaynaklı olduğundan ücretsiz olması.  

 IBM, Google, Toyota gibi şirketler bile yazılımlarındaki çok çeşitli görevler için 

OpenCV kullanmaktadır. 

 OpenCV’nin muazzam büyüklüğündeki topluluğunda, kullanıcılar yardım isteyebilir ve 

çeşitli geliştiricilere yardım edebilir ve hatta geliştiricilerin insanların kitaplık ve kodlar 

hakkındaki görüşlerini öğrenmesini sağlayabilir. 

 OpenCV’nin Mac OS, Windows, Linux ve Android’de rahatça kullanılabilmesi. 

 

https://stackoverflow.com/
https://github.com/
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 OpenCV Dezavantajları: 

 OpenCV’yi seçmemiz durumunda diğer ROV takımlarının çoğu OpenCV’nin 

hazır algoritmalarını kullanacağı için diğer takımlardan farklı olarak biz 

Tensorflow ile makine öğrenmesi sayesinde yazılımımızı hazırlayacağız 

Tensorflow Avantajları: 

 OpenCV’nin aksine Tensorflow ile diğer çoğu takımdan farklı olarak makine 

öğrenmesi ile yarışmaya katılacağız. 

 Tensorflow veri görselleştirmede, Torch ve Theano gibi kütüphanelere kıyasla 

daha iyidir. 

 Google gibi bir şirket tarafından fonlandığından kusursuz performansa sahiptir 

ve de sıklıkla yeni özellikler ile yeni güncellemeler gelmektedir. 

 Tensorflow, bir grafiğin alt bölümlerini yürütmenizi olanak tanır ve bu da ayrık 

verileri bir kenara ekleyip geri getirebildiğiniz için üstünlük sağlar ve bu nedenle 

harika bir hata ayıklama yöntemi sunar. 

 Kütüphaneler hücresel cihazdan karmaşık kurulumlara sahip her türlü donanım 

makinesinde konuşlanabilir. 

Tensorflow Dezavantajları: 

 Tensorflow çoğu benchmark testinde geride kalmaktadır. 

                                      AlexNet 

Kütüphane Zaman(ms) Çıkış(ms) İniş(ms) 

CuDNN-R3(Torch) 96 32 64 

Nervana(Torch) 101 32 69 

CuDNN-R2(Torch) 231 70 161 

Tensorflow 326 96 230 

    

      Overfeat[fast] 

Kütüphane Zaman(ms) Çıkış (ms) İniş (ms) 

CuDNN-R3(Torch) 326 113 213 

Nervana(Torch) 342 114 227 

CuDNN-R2(Torch) 810 234 576 

Tensorflow 1084 316 768 

        OxfordNet[Model-A] 

Kütüphane Zaman(ms) Çıkış (ms) İniş (ms) 

CuDNN-R3(Torch) 615 196 418 

Nervana(Torch) 590 180 410 

CuDNN-R2(Torch) 1099 342 757 

Tensorflow 1840 545 1295 

                                GoogleNet V1 

Kütüphane Zaman(ms) Çıkış (ms) İniş (ms) 

CuDNN-R2(Torch) 564 174 390 

Tensorflow 590 54 536 

 

Benchmark testlerinde de görüldüğü gibi Tensorflow optimazasyonu açısından oldukça sıkıntılı 

bir kütüphane buradaki sıkıntıyı da biz kendimiz en iyi donanımları alarak ve de en optimize 

kodu yazarak aşacağız. 
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 TENSORFLOW NEDİR? 

TensorFlow, makine öğrenimi için uçtan uca açık kaynaklı bir platformdur. Araştırmacıların 

son teknoloji ürünü makine öğrenimi geliştirmesine ve geliştiricilerin makine öğrenimi destekli 

uygulamaları kolayca oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan kapsamlı ve esnek bir 

araçlar, kitaplıklar ve topluluk kaynakları ekosistemine sahiptir.[2] 

Yapay Zekada kullandığımız Yapay Sinir Ağları da tamamıyla Nöral sinir ağlarımızın bir 

taklididir. 

Sinyal hücrelere aktırılmak üzere alınıyor   

Dendrit                                                                

                                                      Akson Ucu 

           Gövde    Ranvier Boğumu 

   

     Akson 

                             Hücrelere aktarılıyor 

        Schwann Hücresi 

          

        Çekirdek        Miyelin Kılıf 

                        

                                                   

Nöronlar uçlarında bulunan ağaç köklerine benzeyen dendritler ile sinyalleri alır ve bir çıktı 

üretir. Ürettiği çıktığı ağaç dallarına benzetebileceğimiz aksonlar yardımıyla sinaps dediğimiz 

iletişim noktalarına taşıyarak diğer nöronlara iletir. Bu şekilde nöronlar arasındaki iletişim 

elektriksel sinyallerle gerçekleşir. Yapay nöronlar da benzer şekilde çalışıyor. 

x0       w0 

             sinaps 

input 

     dentrit 

                                                      Hücre  

   w1 x1             f(∑wixi + b) 

                                                           ∑wixi + b           f                  çıktı                     

       Aktivasyon 

                                        w2x2    fonksiyonu 

             

 

 

Burada w0, w1, w2 dediğimiz değişkenler diğer nöronlardan gelen veriler. Nöron aldığı veriyi 

aktivasyon fonksiyonundan geçiriyor ve elde ettiği çıktıyı diğer nöronlara iletiyor.Yapay 

nöronlara biyolojik nöronların birebir kopyası diyemeyiz. Çünkü biyolojik nöronlar,yapay 

nöronlara kıyasla çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir.Yapay nöronlar tasarlanırken biyolojik 

nöronlardan ilham alınmıştır. 

 

 

Şekil 52: İnsanda Nöron Modeli 

 

Şekil 53: Yapay Nöron 
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Nasıl ki her programlama dilini öğrenmeye başladığımızda yaptığımız ilk şeylerden biri ekrana 

“Hello World” yazdırmak oluyorsa Tensorflow’u öğrenirken de Tensorflow’un gömülü veri 

tabanlarından biri olan MNIST ile alıştırmalar yaparak daha iyi anlayacağız. 

MNIST VERİ TABANI 

 28x28 piksel 

 El yazısı rakamlardan oluşur 

 Toplamda 70.000 resim vardır 

 60.000 eğitim seti 

 10.000 test seti 

      784 piksel 

28x28 piksel 

               ….... 

 

 

 

 

       softmax  

           ……. 

 

 

 

 

               0               1                2                        9 

 

 

Burada basit bir model oluşturarak bu nöronlar nasıl işliyor bakalım. Yukarıda sadece 10 tane 

nöronumuz olduğu bir modelimiz var. Veri girişi olarak da yine yukarıda anlattığımız MNIST 

veri tabanı var. Bu resimleri direk veri girişi olarak vermek yerine resimleri düzleştirip vektör 

haline getiriyoruz. Resimin boyutları 28x28 piksel olduğundan dolayı düzleştirdiğimiz zaman 

784 uzunluğunda bir vektör oluştu. Bu nöronların hepsi aynı işlemi yapacak. Yapılacak olan 

işlemi makine öğrenmesini anlattığımız yazılım kısmının devamında ayrıntılı olarak 

anlatacağız. İşlem bittikten sonra bu nöronlardan hangisi en aktifse ona göre bir tahmin 

yapacak. Örneğin en yüksek çıktıyı 2. Nöron verdiyse 1 tahminini yapacak.3. Nöron verdiyse 

2 tahminini yapacaktır. Kısaca her rakam için bir tane nöronumuz var. 

 Nöronları birbirine bağlarken yaptığımız işlem: 

 

    Ağırlık 

 

   L = X.W + b 
  

   Veri Girişi          Yönelim 

 

X adlı değişken veri girişi olduğundan dolayı bizim onu eğitebilme gibi bir imkanımız yok. 

Bizim eğiteceğimiz değişkenler W ve b. Yani biz yarışma sürecinde Su Altı verileri ile x 

Şekil 54: Mnist Veritabanı ile Basit Bir Model 
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7
8

4
 satır 

değişkenini oluşturacağız. Ve model eğitim sürecinde W ve b değişkenlerini güncelleyerek 

daha doğru sonuçlar almaya çalışacağız . 

        

           10 sütun  

     W0,0 W0,1 W0,2 W0,3 W0,4… W0,9 

     W1,0 W1,1 W1,2 W1,3 W1,4… W1,9 

     W2,0 W2,1 W2,2 W2,3 W2,4… W2,9 

Grup Boyutu:    W3,0 W3,1 W3,2 W3,3 W3,4… W3,9   

100              x  W4,0 W4,1 W4,2 W4,3 W4,4… W4,9 

  x   W5,0 W5,1 W5,2 W5,3 W5,4… W5,9 

               x           x     W6,0 W6,1 W6,2 W6,3 W6,4… W6,9 

                              x                                  ….. 

                            x  x  W783,0 W783,1 W783,2 W783,3 .. W783,9 

     x 

 

8        ...  L0,0  L0,1   L0,2    L0,3    L0,4   ... L0,9 

8        ...                  L1,0  L1,1   L1,2    L1,3    L1,4   ... L1,9 

3        ...  L2,0  L2,1   L2,2    L2,3    L2,4   ... L2,9 

1        ...   L3,0  L3,1   L3,2    L3,3    L3,4   ... L3,9 

4        ...  L4,0  L4,1   L4,2    L4,3    L4,4   ... L4,9 

             ...   L5,0  L5,1   L5,2    L5,3    L5,4   ... L5,9 

4     L6,0  L6,1   L6,2    L6,3    L6,4   ... L6,9 

          … 

     L99,0  L99,1 L99,2  L99,3  L99,4   ... L0,9  

  

 

 

Grup boyutu 100 olan matris bizim Veri Girişi matrisimiz yani işlemimizdeki x değişkeni. 

Resimleri modele tek tek vermek oldukça yavaş olduğundan 100 tanesini verdik. Grup Boyutu 

100 olan matrisimizde her satır bir resmi temsil ediyor. Veri girişimiz matris formunda yani tek 

bir veri değil her hücresi veri olan bir yapı. Veri girişi matrisimizi eğiteceğimiz ağırlık yani 

işlemdeki w değişkeni ile çarpıyoruz. Daha sonra da yönelim ile topluyoruz. Veri Girişi 

matrisimiz 100 × 784 boyutlarında. 784 resmimizin uzunluğu iken 100 sayısı da fotoğraf sayısı 

idi. Ağırlık matrisimizin boyutu da 10 × 784. 10 olmasının sebebi 10 tane nöronumuz olması. 

Matrislerde çarpma işlemi yapabilmek için satır ve sütun sayılarının eşit olması gerektiğinden 

satır sayısını 784 olarak belirledik. 

Yaptığımız işlemin basit hali: 

 

          Tahminler 

 Y[100,10]          Veri Girişi, x[100,784]   Ağırlık, w[784,10] 

 

  Y = softmax(X×W + b) 

       Yönelim b[10] 

         Aktivasyon fonksiyonu her Matris çarpma işlemi 

           satır için uygulanıyor 

   

 

(X × W + b) işlemini yaptık ve sonucu aktivasyon fonksiyonundan geçirdik. Aktivasyon 

fonksiyonunu aşağıda detaylıca anlatacağız. Burada Softmax adlı fonksiyonu kullandık. 

Şekil 55: 100 Tane Resmin Modelimize Girişi 

 

Şekil 56: Yukarıdaki İşlemin Basitleştirilmiş Hali 
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Softmax sınıflandırma için kullandığımız bir aktivasyon fonksiyonu. Softmax’dan çıkan 

değerlere göre hangi nöronun daha aktif olduğu temeli ile nöronumuz tahmin yapacak. Temel 

olarak sinir ağlarının yapısı bu şekilde. Modelimizin eğitilebilmesi için hatalarını görüp onları 

düzenlemesi lazım. Bu düzenlemeyi de ağırlık ve yönelim değerlerini güncelleyerek yapacak. 

Burada sadece tek katlı bir yapay sinir ağı oluşturduk ve 10 adet nöronumuz vardı. 

Şimdi de yapay sinir ağlarını oluşturan Layer(Katman) bakacağız. Bazı Katman Türleri: 

 Recurrent Layers 

 Fully Connected(Dense) Layers 

 Convolutional Layers 

 Pooling Layers 

 Normalization Layers 

 Ve daha fazlası... 

 

 

Bu katmanların hepsi farklı şekilde çalışıyor. Farklı görevlerde yer alıyor.  

Fully connected katmanları ise standart olarak kullandığımız katmanlar. 

Convolutional katmanları ise görseller için çok iyi sonuçlar aldığımız konvolüsyonal sinir ağları 

içinde kullanılıyor. 

Yapısı diğerlerine kıyasla daha basit olan Fully connected katmanlara bir bakalım. 

Veri Girişi         Saklı   Çıktı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 57: Basit Bir Sinir Katmanı Modeli 
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İlk olarak veri girişi katmanımız var. Burayla veri girişi değerlerimiz gelecek. Örneğin bu 

örnekte veri girişinden 3 veri girişi değeri var. MNIST dataseti için yaptığımız zaman 784 adet 

veri girişi değeri vardı. Resim içindeki her piksel için bir veri girişi değerimiz vardı. Bu veri 

girişindeki verilerin her biri bir sonraki katmandaki 

Nöronlara bağlı. Bu aradaki bağlantıların her biri x*w’yu temsil ediyor. Hatırlayacağınız üzere 

x veri girişi, w ise ağırlıktı. Modelimiz eğitim aşamasında bu ağırlık değerlerini sürekli 

güncelleyecek. Saklı katmanındaki nöron sayısını yazılım geliştirme aşamasında biz 

belirleyeceğiz. Yukarıdaki modelde öğrenme yapılıyor ve yapay sinir ağ kat kat inşa ediliyor. 

Yani Derin Öğrenmenin de adı buradan geliyor. Namı diğer Deep Learning. Bu aradaki 

bağlantıların her biri önceki nörondan gelen veriyi kendi içindeki işlemden geçirdikten sonra 

bir sonraki nörona veri olarak iletiyor. Aslında bu yapıyı kulaktan kulağa oyunu gibi düşünelim. 

Sizin kulağınıza fısıldanan şey sizin için bir veri girişi sizin arkadaşınıza söylediğiniz şey ise 

sizin için çıktı. Arkadaşınız içinse veri girişi. 
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Şekil 58: Sinir Katmanı Modeli Örneği 
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Yukarıdaki resimlerde veri girişinden başlayarak, saklı katmanlar üzerinden ilerleyerek çıktı 

katmanına ulaşıyoruz. Modelimiz de çıktı katmanının verdiği sinyallere göre bir sonuç veriyor. 

Yukarıdaki resimlerde bir yapay sinir ağının sembolik olarak çalışmasını görebilirsiniz. 

 Hatırlarsanız yukarıda Aktivasyon fonksiyonlarından bahsedeceğimizi söylemiştik. Yapay 

sinir ağlarını eğitirken aktivasyon fonksiyonlarını sık sık kullanacağız. Aktivasyon 

fonksiyonlarının amacı ağırlık ve yönelim değerlerini ayarlamaktır. x(Veri 

Girişi)*w(Ağırlık)+b(Yönelim) işlemini yaptıktan sonra bu değeri aktivasyon fonksiyonundan 

geçiriyoruz. Bu fonksiyonlar tensörlere etki eden doğrusal olmayan operasyonlardır.  

En sık kullanılan aktivasyon fonksiyonları aşağıda verilmiştir: 

 Sigmoud 

 Leaky ReLU 

 Tanh 

 ReLU 

 ELU 

Bu aktivasyon fonksiyonlarını nöronların tetiklenmesi olarak düşünebiliriz. Yüksek bir değer 

geldiği zaman nöron daha yüksek bir sinyal verecek. 

Yukarıda verilen en sık kullanılan aktivasyon fonksiyonlarını tek tek inceleyelim: 

1)Hipertanjant/tanh 

     

 Sayıları [-1,1] arasına sıkıştı-rıyor 

Artıları: 

  Sıfır Odaklı 

Eksileri 

 Gradient Ölümü Olabiliyor 

 

 

 

Tanh fonksiyonu özellikle LSTM, GRU gibi bazı sinir ağı çeşitlerinde yaygın olarak 

kullandığımız bir aktivasyon fonksiyonu. 

2)Sigmoid:  

 

 Sayıları[0,1] arasına sıkıştırır 

o Yüksek bir değer geldiğinde 

1’e yakın olacak. 

o Düşük bir değer geldiğinde 

ise 0’a yakın olacak. 

 Eskiden oldukça popülerdi 

Eksileri: 

 Gradient ölümü olabiliyor 

 0 odaklı değil 
 Exp() hesaplanması yavaş 

 

Şekil 59: Hipertanjant/tanh Fonksiyonu grafiği ve 

işlemi 

 

Şekil 60: Sigmoid  Fonksiyonu grafiği ve işlemi  
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Sigmoid’in basitçe tanh’dan farklarını özetleyecek olursak: 

 Sigmoid’de sayıları [0,1] arasına yerleştirirken,tanh’da [-1,1] arasına yerleştiriyoruz 

 Sigmoid sıfır odaklı değilken tanh sıfır odaklı. 

 Sigmoidle, tanh’a kıyasla daha kötü sonuçlar alıyoruz. 

        3)ReLU 

 Negatifse 0, pozitifse aynı değer 

Artıları: 

 Gradient ölümü yok 

 Bilgisayarın hesaplaması daha kolay 

 Biyolojik Nörona daha yakın 

Eksileri: 

 0 odaklı değil 

 Bazı nöronlar ölebiliyor 

 

 

ReLU için günümüzün aktivasyon fonksiyonları arasındaki en popüler aktivasyon fonksiyonu 

diyebiliriz. 

Çalışma Mantığı ise: 

1. Bu fonksiyon gelen değerlere pozitif mi yoksa negatif mi diye bakıyor. 

2. Eğer gelen değer 0’dan küçük ise işlem sonucu olarak 0 veriyor. 

3. 0'dan büyükse değere bir sıkıştırma ya da değiştirme uygulamayacak. Değer 

fonksiyondan olduğu gibi geçecek. 

Sigmoid ve tanh'e göre daha faydalı sonuçlar vermesinin yanı sıra bilgisayarlar için de 

etkili bir yöntem. Bilgisayarlar sigmoid ve tanh’da karmaşık hesaplamalar yaparken ReLU ile 

sadece negatif mi yoksa pozitif mi diye baktığı için ReLU ile 6 kat daha hızlı hesaplayabiliyor. 

Bu çok basit bir özellik gibi gözükmesine rağmen model eğitiminde milyonlarca işlem 

yapıyor ve bu sürenin 6 kat kısalması ile model eğitiminde çok işimize yarayacak. 

Aynı zamanda bu aktivasyon fonksiyonun diğer aktivasyon fonksiyonlarına kıyasla 

sinir sistemimizde bulunan biyolojik nöronlara daha yakın bir yapısı var. Biyolojik nöronlar da 

belli seviyenin altında gelen sinyalleri görmezden gelir. Bu seviyeye biyolojide eşik şiddeti 

deriz. Sinyal bu şiddeti geçmezse yok sayılır.  

Ama ReLU’nun bu kadar olumlu özelliği olması yanında 0 orta noktası  olmadığı için 

bazı nöronlar ölebildiğinden dolayı büyük bir eksisi var. Hatta bazen network içerisindeki ölü 

nöronların oranı %40’ı bulabiliyor. Fakat öğrenme oranını doğru atarsak bu kadar çok ölü 

nöronlar olmuyor. 

  

Şekil 61: Relu Fonksiyonu grafiği ve işlemi  
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4)Leaky ReLU 

ReLU’nun 0 orta noktası olmamasından dolayı ölü 

nörona  yol açmasındaki  hatayı düzeltmek için 

ortaya çıkan bu fonksiyon ReLU’nun negatif değer 

gelince 0 dönmesinden farklı olarak negatif değere 

karşı çok küçük bir sayı dönüyor. Bu sayede 

nöronların ölme-sinin önüne geçiyor. Hesap-lama 

sayısı artmasına rağmen yine de tanh ve sigmoid’e 

kıyasla çok daha hızlı çalışacaktır.  

Artıları: 

 Gradient ölümü yok 

 Biyolojik sinire benzer 

 Bilgisayarın hesaplaması daha kolay 

 Negatif değer gelince çok küçük sayı 

döndü-ğünden nöron ölümü yok 

5)ELU 

Artıları: 

 Gradient ölümü yok 

 Biyolojik sinire benzer 

 Bilgisayarın hesaplaması daha kolay 

 0 rakamı orta noktası olduğundan ölü 

nöronların önüne geçmiş oluyoruz 

 

Eksileri: 

 Exp() kullandığından biraz daha yavaş  

Biz takım olarak aktivasyon fonksiyonu olarak ReLU’yu kullanmayı tercih ettik. Öğrenme 

seviyesini iyi ayarlayıp ölü nöron oranını en aşağılara çekeceğiz. 

Loss (Cost) Fonksiyonları: 

Loss fonsiyonu tahmin edilen değerin gerçek değerden ne kadar uzak olduğunu hesaplar ve 

eğitim esnasında zamanla sıfıra yaklaşmasını bekleriz. 

Örnek Loss Grafiği: 

 

 

 

 

 

  

Şekil 62: Leaky ReLU Fonksiyonu grafiği ve 

işlemi  

Şekil 63: ELU Fonksiyonu grafiği ve işlemi  

Şekil 64: Loss grafiği  
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Modelimiz eğitilirken karşılaştığı veri girişlerine sonuç olarak olasılığa benzer değerler 

verecek. Bu olasılıklardan hangisi en yüksekse ona göre tahminlerde bulunacak. Loss 

fonksiyonumuz da bu tahmin ne kadar doğru matematiksel olarak hesabını yapacak.  Özet 

geçmek gerekirse modelimiz loss fonksiyonu ile hatalarını görecek ve optimizasyon ile daha 

iyi olmaya çalışacak. Yani hatalarından ders alıcak. Kullanılan algoritmaya göre 

kullanılabilecek birçok loss fonksiyonu var. Bütün bu fonksiyonların amacı modelimize ne 

kadar hata yaptığını gösterebilmek. 

 

1)L2 Loss Fonksiyonu 

 Formülde gördüğünüz gibi doğru olan değer-den 

tahminimizi çıkarıyoruz ve karesini alı-yoruz. Karesini alma 

sebebimiz ise ne kadar uzaksa tahminden o kadar çok 

cezalandırma yapabilmek.   

 

 

 

 

  

 

      

  

2)Cross Entropy Loss Fonksiyonu 

 

    X1  

  W1  

    X2        W2                  b        a = sigmoid(z) z = ∑jwjxj + b 

 

    X3 W3 

  

 

Yukarıdaki model gibi bir nöronumuz olduğunu düşünün. Bu nöron çıktı olarak sigmoid(z) 

veriyor. Z’nin formülünü görmüştük. Veri girişimiz olan x modelimizin optimize edeceği 

ağırlık ile çarpılarak toplanıyor. Ve en son yine modelimizin optimize edeceği yönelim değeri 

ekleniyor. Raporun aktivasyon fonksiyonları kısmından sigmoid fonksiyonunu hatırlarsınız. 

Yani çıktımız olan z’yi aktivasyon fonksiyonundan geçiriyoruz. Bu nöronumuzun kısaca 

formülü:  

 

 

 

 

Loss bizim gerçek değerden ne kadar uzak olduğumuzu gösterdiğinden dolayı bizim amacımız 

bu loss değerini modelimiz nasıl azaltabilir olacak. Ve bu azaltmayı yapabilmemizin yolu 

optimizasyon. Optimazasyonu daha kolay kavrayabilmek için  dağlık bir arazi düşünelim. 

 

 

 

y:Doğru Olan Değer | f(x):Tahmin 

Şekil 65: L1 Loss Fonksiyonu işlemi ve grafiği  

Şekil 66: Cross Entropy Loss Fonksiyonu  

Şekil 67: Cross Entropy Loss Fonksiyonu işlemi  
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Bu arazideki her bir nokta ağırlık değişkeninin herhangi bir ayarına eşit. O noktanın yüksekliği 

ise o ağırlık ayarının loss değeri. Biz ise bu arazide bir yerdeyiz. Ve amacımız loss değerinin 

en düşük olduğu yeri, en alçak noktayı bulmak. 

Peki bu en alçak noktayı nasıl bulabiliriz? 

Bulunduğumuz noktada aşağı yön neresi ise onu hesaplayıp daha sonra o yönde adım atabiliriz. 

Ve her adımımızda bu işlemi tekrarlayıp sürekli aşağı inerek en düşük noktaya ulaşabiliriz. 

Bizim ROV için kullanacağımız otomasyon görevindeki yöntemler de genellikle bu şekilde 

olacak. En aşağı noktayı bulurken atacağımız adımın büyüklüğünü biz belirleyeceğiz. Buna 

öğrenme oranı deniyor. Öğrenme oranı modelimizde atayacağımız en önemli parametrelerden. 

Bu oran için çok küçük sayılar atayacağız. Doğru öğrenme oranı modelinizin başarısını direkt 

olarak etkileyecek. 

Büyük Adımlar Atıp Öğrenme Oranımızı Çok Büyük Yaparsak: 

 Attığımız her adımda tepeden tepeye gezeceğiz 

 Ancak bir türlü aşağıya inip minimum noktayı bulamayacağız. 

Küçük Adımlar Atıp Öğrenme Oranımızı Çok Küçük Yaparsak: 

 Bu kez de küçücük adımlar atarak en alçak noktaya ulaşmamız ya çok uzun zaman alacak 

ya da hiç ulaşamayacağız. 

  

Şekil 68: Dağlık Arazi  
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Şekil 70: Otonom V1 Kodumuz 

 

Şekil 69: Kumanda Kodumuz 
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Şekil 71: Otonom V2 Kodumuz 
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4.4. Dış Arayüzler 

Bütün kontrol sisteminin arayüzü ve veri akışı QGroundControl aracılığı ile yapılırken 

Rasperry Pi ile yapılan işlemler Pythonla sağlanmaktadır. Motor kontrolleri ile sensör 

verilerinin işlenmesi ise Java aracılığıyla Pixhawk Toolchain’i ile yazılmaktadır. Daha önce 

raporumuzda bahsettiğimiz parametreler içerisindeki arming durumları ve algoritma ön tasarım 

başlığı altında toplanan robot modları bu yazılım aracılığıyla kullanılmaktadır. 

  
 

 

QGroundControl’ un Kilit Özellikleri:  

 Ardupilot ve PX4 ile çalışan araçlarım tam kurulumu ve konfigrasyonu 

 Ardupilot ve PX4 ile çalışan araçlar için uçuş desteği  

 Otonom uçuş için görev planlaması sağlamasıdır. 

5. GÜVENLİK 

Ertuğrul Bey Rov Takımı olarak su altı elektrikli sistemlerinin tehlikelerini farkındayız ve 

önceliğimiz üyelerimizin ve çevrenin sağlığını korumak ile can ve mala gelebilecek zararları 

engellemektir. Ancak takım olarak bütün tehlikeleri gerekli önlemleri alarak aşabileceğimizi 

biliyoruz. Bu sebeple ortaya çıkabilecek tehlikeler ve bu tehlikelere karşı alınabilecek tedbirler 

belirlenmiştir. Zararlı partikül ve kimyasalların solunmasını engellemek amacıyla  maske 

kullanımına önem verilecektir. Çeşitli yaralanmaları engellemek amacıyla da koruyucu gözlük 

ve eldiven kullanılacaktır.  

 

Tüm kablolarımız devreye uygun olacak şekilde seçilmiştir. Aracımızda kesinlikle açıkta ve 

çıplak kablo, kablo ucu ve iletken bulunmayacaktır. Kablo aparatlarımız sızdırmazlık sağlamak 

epoksi ile kaplanmıştır.  

Aracın kontrol masası ile iletişimini sağladığımız kablomuzun üzerinde güvenlik açısından 

bulundurulması gereken devrenin güç ve akımına uygun olarak seçtiğimiz sigortamız 

bulunacaktır. 

 

Şekil 72: QGround uygulaması arayüzü 

 



 
 

56 
 

Aracımızın üzerinde bulunan motorlarımızın suya karşı izolasyonu yapılacaktır. Motor 

sistemimizde keskin ve açıkta sivri uçlar bulunmayacaktır. Sivri alanlar törpülenecek ve 

takımımız tarafından motorların yan kısımlarına kapaklar hazırlanacaktır. Bu tasarım aracı hem 

sağlamlaştıracak hem de daha aerodinamik hale getirecek. 

Aracın su geçirmesi, elektrik kaçağı gibi büyük tehlike oluşturabilecek durumların 

gözlemlenmesi gibi durumlara tedbir olarak konulan acil durdurma butonumuz kontrol 

masasına konumlandırılacaktır. 

Aracımızın su geçirmezliği hem yarışmacılar hem de araç için çok tehlikeli bir durumdur. Bu 

sorunla karşılaşma durumunda araç durdurulmalı ve suya kimse dokunmamalıdır. Görevli ve 

bilgili kişilerin aracı sudan çıkarmaları beklenmelidir. Bu senaryoyu gerçekliğe 

kavuşturmamak amacıyla Ertuğrul Bey Rov Takımı olarak aracımızın su geçirmezliğine çok 

dikkat etmekteyiz. Bu sebeple gerekli önlemler alınmaktadır. 

 Parçalarımız birleşme yerlerinde çift conta kullanılmıştır. 

 Sızdırmazlığı en üst noktaya çıkarabilmek için kablo aparatları epoksi ile kaplanacaktır. 

 Su geçirmezliği artırmak amacıyla tüpümüzün ön kapağında o-ringler kullanılacaktır. 

 

Aracımızın çalışma alanında keskin ve sivri aletlerin etrafta bırakılmamasına ve yerlerine 

dikkatlice yerleştirilmesine önem verilmelidir. Zeminde ve çalışma masalarında sıvı 

bulunmamalıdır, kaygan olmamalıdır. Kullanılan teknik ekipmanların işleri bitince dikkatle 

prizden çıkarılmalıdır.  

Mekanik ekibimiz üyelerinin ve kullandığımız parçaların güvenliğini sağlamak amacıyla 

gerekli tedbirler alınmaktadır. 

 Bu bağlamda göze gelebilecek zararlardan korumak için koruyucu gözlük kullanılması 

zorunludur. 

 Keskin yüzeylerin ya da cilde zarar verecek maddelerin etkisinden korunmak için 

eldiven kullanımı zorunludur.  

 Ekibin daha düzenli ve temiz çalışabilmesi için etrafta kullanılmayan büyük küçük 

herhangi bir parça bulunmayacaktır. Zemin ve kullanılan masalar temiz tutulacaktır. 

Elektronik ekibimiz üyelerinin ve elektronik malzemeler ile devre bağlantılarının güvenliğine 

önem veriyoruz.  

 Gerekli tedbirler kapsamında kısa devre sonucu oluşabilecek yangınlara karşı 

koyabilmek için çalışma ortamımızda yangın tüpü bulundurulması gerekmektedir. 

Yangına tüple karşı koyamadığımız takdirde ortamdan uzaklaşarak itfaiye aranacaktır.  

 Kabloların su ile temas etmesi insan ve araç sağlığını tehlikeye sokacaktır. Kullanılan 

kabloların uçlarının su ile temas etmeyecek hale getirildiğinden emin olunacaktır. 

 Kumandamızın üzerinde bulunan acil durdurma butonunun çalışır halde olduğundan 

emin olunmalıdır. 
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Yazılım ekibimiz üyelerinin ve yazılım araçlarımızın güvenliğini sağlamaya büyük önem 

veriyoruz.  

 Yazılımımızın kodlandığı bilgisayar ve çeşitli teknik ekipmanlarımızın güvenliğini 

sağlamak için hassas olunmalı ve etrafında herhangi bir sıvı bulundurulmamalıdır, 

tüketilmemelidir. 

 

6. TEST 

Sızdırmazlık Testi: Aracımızın sızdırmazlığından emin olabilmek için akrilik tüp 3 gün su 

içinde bekletilecek ve su sızdırıp sızdırmadığı gözlemlenecektir. 

 

Yüzerlik Testi: Bilgisayar ortamında yüzerlik testleri araca uygulandıktan sonra daha gerçek 

veriler elde edebilmek için araca elektrik vermeden suya bırakılacak ve su içindeki dengesi 

gözlemlenecektir. 

 

Elektronik Sistem Testi: Aracın kablo bağlantıları gözden geçirilecek ve hatalı, sağlam 

yapılmamış kablolama veya kısa devre durumları varsa bu sorunlar giderilecektir. Burada 

multimetrenin önemi çok büyüktür. 

Kullanılacak bütün sensörlere herhangi bir problemi olmadığına dair test yapılacaktır.   

 

Otopilot Kartın Kalibrasyon Testi: Aracın ön ve arka tanımlarının doğru olabilmesi için otopilot 

kartı kalibre edilmelidir. Bu testin yapılmaması aracın düzgün bir şekilde sürülememesine 

sebep olur. 

 

Sürüş Testi: Operatörün robotu kullanmaya alışması, hareketlerini tanıması ve tecrübe edinmesi 

açısından sürüş testleri büyük önem taşır. Operatörümüzün yanı sıra diğer takım üyeleri de aracı 

kullanmayı tecrübe etmelidir ki operatörümüzle ilgili beklenmeyen bir problem olduğunda 

aracın sürüşü profesyonelce yapılabilsin.  

 

Otonom Testi: Sürüş testlerinin otonom sürüş için de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hedef 

algılama ve hedefe yönelme basamaklarının doğru çalışıp çalışmadığı gözlemlenmelidir. 

 

https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image web sitesi aracılığıyla eğittiğimiz. 

Tensorflow modelimizi otonom parkurundaki iç içe iki dikdörtgenden oluşan kapıdan geçmek 

için temel şekil ayırma testlerine soktuk. 

 

Bu testleri Corona tedbirleri sonucu ve takımın Türkiye’nin her tarafından üyemiz olduğundan 

yüz yüze düzenleyemedik. Ama yazılımımızı temel fotoğraf düzenleme bilgisi ile “Kendi 

çizdiğimiz dikdörtgenleri diğer şekillerden ayırabiliyor mu, ayırabiliyorsa bu dikdörtgenlerin 

iç içe olup olmadığını kavrayabiliyor mu?” sorularıyla modelimizi test ettik. 

  

https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image
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Modelimizin bazı test fotoğrafları çıktısı:  
 

Dikdörtgen 

[[0.9739372, 0.02268858, 

0.00337415]] 

 

Modelimiz Tahmin 

Sonucu: 

%97 Dikdörtgen 

%2 Daire 

%0.3 Dikdörtgen içi 

dikdörtgen 

 

 

 

 

Dikdörtgen İçiDikdörtgen 

[[0.29784015 0.15868115 

0.5434787 ]]  

  

%29 Dikdörtgen 

%15 Daire 

%54 Dikdörtgen içi 

dikdörtgen 

  

    

 

Yukarıdaki sonuçlara göre dikdörtgen algılamada sıkıntı yokken daha ileri zamanlarda 

geliştirmemiz gereken dikdörtgenlerin iç içe olup olmaması durumunu hesaplaması gerektiğini 

görüyoruz. İlerleyen zamanlarda yazılımımızın dikdörtgenlerin iç içe olup olmaması durumunu 

algılama fonksiyonunu geliştirmeyi planlıyoruz 

Motorlarımızın akış analizinin testlerini yaptık.   

Şekil 73: Test Verilerimiz 

 

Şekil 74: Motorumuzun Akış Analizi  
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7. TECRÜBE 

 Üyelerimiz daha önce çeşitli robot yarışmalarına ve etkinliklere katılım gösterdiği halde 

Teknofest 2021 Su Altı Sistemleri Yarışması, Ertuğrul Bey Rov takımı olarak 

katıldığımız ilk yarışmadır. Buna rağmen hem üyelerimizin hem de çok değerli 

danışmanımızın önceki deneyimlerinden edindiği tecrübelerin bizi deneyimli takımlar 

arasında çok daha ileri taşıyacağına inanıyoruz. 

 

 Ekibimizin tüm üyeleri Deneyap Atölyeleri öğrencileridir. Deneyap Atölyelerinde 

öğrendiğimiz kodlama, yapay zekâ ve bilgisayarda teknik çizim derslerinin bizlere 

kattığı bilgi ve becerileri kullanarak robotumuzun imalatını yapmaktayız. Yalnızca 

teorik olarak değil de bu derslerin uygulamalı olarak işlenmesi bu robotu gerçekten 

yapabilecek yetkinlikte olmamızı sağlayarak uygulamalı derslerin ne kadar önemli 

olduğunu tekrar tecrübe etmemizi sağladı. 

 

 Ekibimiz üyeleri olarak Deneyap Atölyeleri kapsamında aldığımız yapay zekâ 

derslerinde temellerimizi atmıştık. Yarışmaya hazırlık sürecinde ise görüntü işleme gibi 

daha niş bir konuya odaklandık ve bu konuyu daha derinden öğrenerek, kodlamayla 

birleştirdik.  

 

 Ön Tasarım Raporumuzda yer verdiğimiz kendi tasarımımız olan motor bağlantı 

parçalarının sağlam ve kullanışlı olmadığı düşünülerek yeni parçalar tasarladık ve 

aracımızda bu parçaları kullanmaya karar verdik.  

 

 Önceki yılların yarışma videolarını izlediğimizde çoğu takımın robotlarının montaj 

görevinde yapboz parçalarını kaldırmakta sorun yaşadığını gözlemledik. Bu sorunu 

nasıl çözeriz diye birbirimize danıştığımızda robot kolu aracın ağırlık merkezine yakın 

bir noktaya yerleştirmemizin fayda sağlayacağını öğrendik. 

 

 Yazılım Tasarım Süreci başlığı altında yer alan V1 modelimizde 2 saniyede bir okuma 

yapabiliyorduk. V2 modelimizde  

‘model = tensorflow.keras.models.load_model('keras_model.h5', compile=False)’ 

kodunu döngünün dışına çıkardık. Bu işlemi yapmak süre olarak çok büyük kazanç 

sağladı. Bir resmi işleme süremiz 0.2 saniyeye düştü. Bu kısmı V1 modelimizde 

döngüde unutmamızın sebebi ilk fotoğraf denemelerimizi yaparken webcam ile sürekli 

akışta olmasını istememizdi. Ancak hala saniyede 10 fps’e ulaşamamıştık. Bu noktada 

hala yavaşlamasına sebep olan durum fotoğrafları bilgisayara kaydedip kaydedilen 

fotoğrafı bilgisayardan okumamızdan kaynaklıydı. Bu zaman kaybını azaltmak için 

çözümler aradık ve araştırmalarımızın sonunda Image.open() kod parçasına alternatif 

olarak Image kütüphanesinin fromarray fonksiyonundan yararlanarak 

Image.fromarray() kod parçasını getirdik. Bu sayede kameradan alınan image array 

bilgisayara kaydedilmeden, fromarray() fonksiyonu ile resimleri okumasını sağladık. 
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Bu sene pandemiden dolayı evden çalışmak zorunda kaldık. Evimizden çalışmış olsak bile 

çalışmalarımızı aksatmadık ve çalışanın her zaman kazanacağını tecrübe ettik. 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması: Zaman planlaması yapmak emek harcanan işte verimlilik ve başarı sağlar. 

Zamanı iyi yönetmek daha çok işi daha kısa bir süre içerisinde tamamlamayı da beraberinde 

getirir. Pek çok hata ve başarısızlık ile karşılaşabileceğimiz bu serüvende zamanı efektif 

kullanmak ve hatalarımızı düzeltebileceğimiz bir zaman aralığı oluşturmak bize oldukça 

avantaj sağlayacaktır. Ertuğrul Bey Rov olarak zaman planlamasının ne kadar kilit bir nokta 

olduğunun farkındayız ve bu planlama sayesinde önceliklerimizi belirleyerek başarıya daha 

kolay ulaşacağımıza inanıyoruz. 

 

 ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

Araştırma         

Bütçe Planı         

Bilgisayar 

Modelleme 

        

Malzeme 

Seçimi 

        

Ön Tasarım 

Raporu 

        

Elektrik Devre 

Çizimi 

        

Kritik Tasarım 

Raporu 

        

Üretim         

Üretilen 

Parçaların Testi 

        

Ağırlık tespiti 

ve sızdırmazlık 

        

Şekil 75: Uzaktan Yaptığımız Toplantılardan Bir Tanesi 
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testlerinin 

yapılışı 

İmalat ve 

Montaj 

        

Pilot 

Antrenmanları 

        

Final Raporu 

ve Yarışma 

        

Video Çekimi         

 Yazılım         

 

Bütçe Planlaması: Ertuğrul Bey Rov olarak aracımız için gerekli gördüğümüz, aracımızın 

daha işlevsel hale gelmesini sağlayacak malzemeleri seçtik ve piyasa araştırması yaparak 

hesaplı ve kaliteli ürünleri belirledik. Ekteki listede kullanacağımız malzemeler ve fiyatlarına 

yer verilmiştir. Malzeme masraflarını ve finale çıktığımız durumda ulaşım, konaklama ve 

beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yereldeki kuruluşlar ve sponsor firmalarla iletişime 

geçilmiştir. 

 

Malzeme Adı Adet Birim Fiyat 
Toplam Fiyat 

1 USD = 8,42 TL 

T200 Su Altı İticisi 4 1507,75 TL 6031,01 TL 

Triton Su Altı İticisi 4 587,00 TL 2348 TL 

Raspberry Pi 4 1 446,23 TL 446,23 TL 

Pixhawk 1 530,66 TL 530,66 TL 

ESC 8 260,00 TL 2080,00 TL 

Cat6 Ethernet 

Kablosu 
1 75,00 TL 75,00 TL 

Düşük Işık Kamerası 1 1027,63 TL 1027,63 TL 

M10 Penetratör 

(10 mm) 
20 34,03 TL 680,59 TL 

Emax Es3005 Servo 5 172,00 TL 860,00 TL 

  Toplam Fiyat: 14.079,12 TL 
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Risk Planlaması: 

Risk, amaç ve hedeflere ulaşmadaki yolda karşılaştığımız koşul ya da durumların zarar 

potansiyeli, hedefe tehdididir. Riskler, gerçekleşme durumunda ele alınan ve çözüm yöntemleri 

uygulanan olaylardır. 

Risk yönetimi bu risk potansiyellerini gerçekleşmeden önce belirlemek, kategorize etmek, 

önceliklendirmek ve planlamak üzerine kurulu süreçtir. Tasarı ile başlayan her proje risk 

içerdiği için risk yönetimi en hassas olduğumuz konudur. Riskleri hesaba katmadan gayemize 

ulaşmaya çalışırsak bu risklerden herhangi biri gerçekleştiğinde yönümüzden şaşma ihtimaline 

karşın risk yönetimi daima önceliğimizdir. Belirsizlikleri azaltmak ve verimi en üst seviyeye 

çıkarmak için riskleri bulur, tahlil eder ve yönetiriz.  

Projeye hazırlık, malzeme temini, aracın oluşturulması, su altı testleri, zaman yönetimi, bütçe 

yönetimi, yarışma başvurusu, ÖTR ve KTR hazırlama süreçlerinde karşılaşılabilecek riskleri 

gerçekleşmeden ortadan kaldırmak ve gerekli tedbirleri almak için risk planı oluşturulmuştur. 

Risk Yönetimimiz:        

 Riskleri Tanımla: Daha verimli bir analiz için başlıca nelerin, neden ve nasıl ortaya 

çıkabileceğini belirleyin. 

 Riskleri Analiz Et: Riskleri olasılık ve netice açısından analiz edin. Analiz ederken 

meydana gelebilecek sonuçların aralığını ve bu sonuçların yaşanma ihtimallerini göz 

önünde bulundurun. 

 Riskleri Değerlendirin: Belirlenen kriterlere göre tahmin edilen risk seviyelerini 

karşılaştırın bu sayede izlenecek yol verimli bir şekilde tanımlanabilir.  

 Risklere Çözüm Bul: Düşük öncelikli riskler kontrol edilmelidir. Daha yüksek 

aralıklardaki riskler için, var olan riski kabul edilebilir bir seviyeye getirmek için tüm 

özellikler göz önünde bulundurularak takımca özel bir yönetim prosedürü geliştirilip 

uygulanmalıdır.  
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RİSK TEHLİKE OLASILIK DERECE RİSK TEDBİRİ 

Malzemelerden 

herhangi birinin 

zarar görmesi 

KRİTİK DÜŞÜK ORTA 

(6) 

Hasar analiz edilir, 

gerekli iyileştirme 

çalışmaları yapılır. 

Tamir edilemeyecek 

durumdaysa yedek 

parka kullanılır. 

Robotun test 

aşamalarında su 

sızdırdığı 

gözlemlenmesi 

KRİTİK DÜŞÜK ORTA 

(6) 

Elektrik bağlantısı 

derhal kesilir. 

Elektrik kesildikten 

sonra robot dikkatle 

sudan çıkarılır ve 

kurutulur. 

Finansal bir sorun 

ile karşılaşılması 

KRİTİK DÜŞÜK ORTA 

(6) 

Yeni sponsor 

firmalar ve eğitim 

vakıfları ile 

görüşmeler 

yapılabilir. 

Halihazırda 

sponsorumuz olan 

kuruluşlardan ek 

destek istenir. 

Plexiglas tüpünün 

hasar görmesi 

KRİTİK DÜŞÜK ORTA 

(6) 

Plexiglas tüpünün 

hasarı tespit edildiği 

durumda yeni bir 

tüple değişimi 

sağlanır. 

Aynı ortamda 

bulunulamaması 

sebebiyle zaman 

planlamasında geri 

kalınması 

İHMAL 

EDİLEBİLİR 

DÜŞÜK ORTA 

(4) 

Haftada iki kez 

mentörlerle, iki kez 

ayrı olarak takım 

üyeleriyle online 

toplantılar 

yapılmıştır. 

Tensorflow 

öğrenemeyip kendi 

modelimizi 

zamanında 

yetiştiremememiz 

KRİTİK DÜŞÜK YÜKSEK 

(10) 

Tensorflow ile 

paralel olarak 

önceki OpenCV 

birikimlerimizin 

üzerine ekleyerek, 

Tensorflow 

modelimizi 

eğitemememiz 

durumunda 

OpenCV 

birikimlerimiz ile 

yazılımımızı 

OpenCV ile 

hazırlanır. 
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 ŞİDDET 

Çok Ciddi 

Olaylar 

felaketle 

sonuçlanabilir 

/ olayların 

yürütülmesi 

olumsuz 

etkilenir / 

ciddi şekilde 

yaralanmalar 

görülür 

Ciddi 

Olayların 

yürütülmesini 

negatif olarak 

etkiler / ciddi 

yaralanmalar 

görülebilir 

İhmal 

Edilebilir 

Olayların 

yürütülmesine 

etki eder 

ancak 

sonuçlara etki 

etmez / tıbbi 

tedavi gerekli 

Önemsiz 

Olayların 

yürütülmesine 

doğrudan etki 

etmez / 

fiziksel 

yaralanma 

yok 

O
L

A
S

IL
IK

 

Yüksek 

Bu risk 

büyük bir 

ihtimalle 

birden fazla 

kez 

meydana 

gelecektir 

AŞIRI(12) YÜKSEK(9) YÜKSEK(7) ORTA(3) 

Orta 

Bu riskin 

meydana 

gelmesi 

olasıdır 

AŞIRI(11) YÜKSEK(8) ORTA(5) DÜŞÜK(2) 

Düşük 

Bu risk 

seyrek bir 

şekilde 

meydana 

gelmiştir 

YÜKSEK(10) ORTA(6) ORTA(4) DÜŞÜK(1) 

Risk Sıralaması 

AŞIRI RİSK 

Çalışmalar hemen durdurulmalı ve belirlenen riskler 

tahammül edilebilir bir seviyeye indirilinceye kadar 

tekrar başlanmamalıdır 

YÜKSEK RİSK 
Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetlere 

başlanmalıdır.  

DÜŞÜK 

RİSK 

ORTA 

RİSK 

Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave 

çalışmalara ihtiyaç olmayabilir ancak mevcut 

kontroller devam ettirilmeli ve bu kontroller 

denetlenmelidir 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımızın bize özgü kısımlarından aşağıda maddeler halinde bahsedilmiştir: 

 Aracımızın tasarımı bize aittir. Tasarım çizilirken aracımızın maksimum itki 

kuvvetine ve yüksek manevra kabiliyetine ulaşması amaçlanmıştır. Akış 

analizlerine sokularak sürtünmesi en düşük seviyede tutulmuştur. Aynı zamanda 

ağrılık ve yüzerlik hesabı yapılarak nötr yüzme sağlanması hedeflenmektedir 

 Su ile teması olan malzemelerin seçiminde dayanıklılığa önem verilmiştir çünkü 

aracımızın yıllar boyunca dinamik kalmasını istemekteyiz. 

 Parçaların kırılmasından doğacak riskler için olabildiğince modüllü bir tasarım 

ortaya çıkarılmıştır. 

 Yüksek basınç altındaki sızdırmazlığa önem verilmiştir çünkü aracımızın gerçek bir 

su altı aracı olmasını istemekteyiz. 

 Çevremizi görmemiz için kullanılan kameramızın hareket etmesini sağlayacak 

mekanizma kendi tasarımımızdır. Aydınlatmalarımızı konumlandırırken yüksek 

görüş açısı hedeflenmiştir. 

 Robot kolumuzun daha iyi kavrama yapabilmesi amacıyla kıskaçlarımızı esnek bir 

malzemeden yapacağız. 

 Yazılımımız bize ait algoritma ile oluşturulmuştur. Bu aracımızdaki 

özgünlüğümüzün artmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca açık kaynak kodlu 

bir yazılımımız olacaktır.  

 Bağlantılarımızın su almaması ve kolay takılıp sökülmesi amacıyla su geçirmez 

konnektörler kullanacağız. 

 Raporumuz araştırmalarımız ile yazılmıştır ve kaynak göstermeden bilgi 

aktarılmamıştır. Açık ve net bir şekilde tarafınıza sunulmaya özen gösterilmiştir. 

 Hokey görevi için çoklu hokey taşı tutma aparatı tasarladık.  

 

 

 Çoğu ROV takımı yazılım için OpenCV seçerken biz Ertuğrul Bey ROV olarak 

diğer takımlardan farklı olmak için Tensorflow ile ROV’umuzu hazırlayacağız.  

 

Şekil 76: Hokey Pakı Tutacağımzın Çizimi 
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 Etrafımızı daha net görmek için kameramızın hareket etmesini sağlayacak 

mekanizmayı kendimiz tasarladık. Görüş açımızı olabildiğince arttırmayı 

hedefledik 

 

 

 

10. YERLİLİK 

Aracımızda yerlilik olabildiğince yüksek tutulmaya çalışılmıştır ve yerlilik, özgünlük oranının 

yüksek olabilmesi için araştırmalarımız devam etmektedir. Aracımızın 3 boyutlu parçaları 

yerli üreticimiz olan Alya firmasının 3B yazıcısı ile çıktı alınacaktır. Diğer üretim metotları 

için de yerli firmalar kullanılacaktır. Yerli firmalara destek olmak amacıyla çoğu malzemeleri 

ülkemizdeki yerli firmalarımızdan temin edeceğiz. Bu firmalar Degz Robotics gibi su altına 

uygun malzemeler üreten firmalardır. Böylelikle yerlilik oranımızı %100 yakın olacaktır. 

Üretim yöntemleri 

 3D Printer 

 Lazer kesim  

 Pleksi şişirme 

 Epoksi döküm 

 

Üretilebilecek parçalar 

 Motor nozzulları 

 Konnektörler 

 Sızdırmaz tüp 

 Dome 

 Robot kol 

  

Şekil 73: Test Verilerimiz 
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