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1.  RAPOR ÖZETİ  

Koşullara ve operasyon türüne bağlı olarak, dalgıçlar bir seferde sadece 30 dakikadan bir saate 

kadar su altında kalabilir ve çoğu iş için 2-3 dalgıçtan oluşan bir dalış ekibi gerekir. Pil ömrüne 

bağlı olarak, bir ROV saatlerce su altında kalabilir. ROV’lar dalgıçlar için tehlikeli alanları 

keşfetmek için güvenli bir alternatif sunar. Kalıntıları ve veri toplamak için su altı konumlarına 

bir ROV yerleştirilebilir. Dalgıçların gerekli olduğu durumlarda, ROV’lar kritik alanları 

inceleyebilir, dalgıç mümkün olan en güvenli rotayı belirler. 

Bu bilgiler, ihtiyaçlar doğrultusunda, KaplumBot3, Bahçeşehir Üniversitesi BAUROV takımı 

üyeleri tarafından TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması için tasarlanan ve 

yarışma komitesi tarafından verilen şartnameye uygun olarak görevleri manuel ve otonom 

kontrollü olarak yerine getirebilen bir “uzaktan kumandalı su altı aracıdır”. KaplumBot3, 

robotun emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlayan iş güvenliği kuralları dahilinde 

geliştirilmiştir. 

KaplumBot3; su altı temizlik görevi altında objeleri doğru sepete yerleştirmek, su altı montaj 

görevi altında objeleri ilgili yerlere montajlamak, otonom olarak engelden geçmek ve son 

olarak denizaltının yerinin tespitini yapıp robotu ona en yakın şekilde konumlandırma 

görevlerinin olabildiğince hızlı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla mekanik olarak 

tasarlanıp gerekli elektronik ekipmanla donatılmıştır. 

KaplumBot3 aylarca süren planlama, araştırma, geliştirme, üretim, kalite ve güvenlik 

standartları altında yapılan testlerin bir ürünüdür ve özellikleri bakımından gerçek hayata 

uygulanabilirliği bulunmaktadır. KaplumBot3; kullanılabilirlik, hız, manevra kabiliyeti ve güç 

verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. Dalgıçların hayati risklerini azaltıp düşük bütçeli 

denizaltı keşfi yapma amacıyla tasarlanan bu robot; aynı zamanda modüler, hafif çerçeve ve 

güvenilir elektronik ile geliştirilmiştir. 

Bu raporda yukarıda bahsedilen özet konular içindekiler bölümündeki başlık sıralamasıyla 

birlikte okuyucuya akıcı bir ortam sunarak detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu başlıklar temel 

olarak takım yapısı, sistem tasarımı, proje yönetiminden oluşmaktadır. Rapor içeriğinde 

Teknofes 2020 İnsansız Su Alti Sistemleri yarışması için geliştirdiğimiz ROV’nin detaylı 

anlatımıyla birlikte, takım yapılanmamız ve yaklaşık 7 ay sürecek olan çalışmamızın proje 

planlamasıyla ilgili detaylı bir bakış sunacağız. Teknik detaylar okuyucuya olabildiğince net ve 

tekrara düşmeden anlatılmış olup, ROV’umuzun mekanik, elektronik ve yazılımsal anlamda 

bütün bileşenleri sunulmuştur. Görevleri yapma stratejilerimiz ve yöntemlerimiz de bu rapora 

eklenerek, yaptığımız ürünün yazılı karşılığı diyebileceğimiz bir rapor ortaya konmuştur. 

Bu belgede, en yeni robotumuz KaplumBot3’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 testler ve tecrübelerimizi de rapor dahilinde görselli bir şekilde paylaşarak yaptığımız 

işlerin somut çıktılarını jürilerimize daha detaylı bir şekilde paylaşmayı hedeflemekteyiz.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri  

 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:  

 

Doç. Dr. Mehmet Berke Gür 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm 

Başkanı 

 

E-posta: berke.gur@eng.bau.edu.tr 

Telefon: +90 212 381 0556 

Web Sayfası: http://berkegur.com/ 

 

 

TAKIM KAPTANI: 

 

Kağan Kapıcıoğlu 

 

Merhaba, ben Kağan Kapıcıoğlu. Bahçeşehir 

Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 

mezunum. Şu anda ise çift anadalım olan Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü’nde son sınıf öğrencisiyim. 

Robotik alanına olan ilgim lise dönemlerimden bu yana 

kesintisiz olarak devam etmektedir. Gerek ulusal 

gerekse uluslararası robotik ve proje yarışmalarına 

birçok defa katılıp farklı alanlarda çeşitli dereceler elde 

ettim. 

Robotik ve proje yönetimi profesyonel ilgi alanlarım 

olup bu alanlarda akademik ve hobi olarak 

çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bir yandan da lisanslı 

yelken sporcusu olarak spor hayatımı devam 

ettiriyorum. 

Katıldığım yarışmalar, bu yarışmalarda elde ettiğim 

dereceler, akademik çalışmalarım ve iş tecrübelerim ile 

ilgili daha fazla bilgi almak için LinkedIn hesabımı 

ziyaret edebilirsiniz.  

 

LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/kagan-

kapicioglu/ 

  

berke.gur@eng.bau.edu.tr
http://berkegur.com/
https://www.linkedin.com/in/kagan-kapicioglu/
https://www.linkedin.com/in/kagan-kapicioglu/
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TAKIM ÜYESİ:  

Arda Akgül 

 

Merhaba, ben Arda Akgül. Bahçeşehir Üniversitesi 

Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. Sınıf 

öğrencisiyim. 2017 yılından bu yana takımda aktif 

olarak çalışmaktayım. Şu anda takımın tasarım 

ekibindeyim. BAUROV takımı olarak 2018 Teknofest 

İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisine, 2018 Roboik 

İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışmasına ve 2019 

MateRov yerel yarışmasına katılım sağladık. Roboik 

yarışmasında birincilik ve 2019 Teknofest İnsansız Su 

Altı Sistemleri kategorisinde ikincilik, ödüllerini 

kazandık. Bu doğrultuda kendimi geliştirmeye devam 

ediyorum. Bilgisayar destekli teknik çizim (Solidworks, 

Catia), CAM programları, yazılım © ve elektronik 

konularında teorik olarak eğitimler aldım. Pratik olarak 

da takım içinde bu bilgileri uygulayıp tecrübe 

ediniyorum. Hedefim ülkemiz için su altı ve diğer 

teknolojilerine katkı sağlayabilmektir. 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/arda--

akg%C3%BCl/ 

 
 

TAKIM ÜYESİ: 

Mehmet Koç 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisiyim. Oluşturduğumuz 

proje gruplarında elektronik guruplarda ağırlıklı olarak 

görev alıyorum. 2015 senesinden bu yana her yıl 

Amerika’da düzenlenen FIRST Robotics 

Competition’da görev aldım. Takım kurucularından 

biriyim. 

Üniversite çatısı altında kurulmuş olan BAUROV 

takımı ile SSB Roboik’18, MateRov’19 ve2018 

Teknofest 2019 İnsansız Su Altı Sistemleri, olmak 

üzere üç su altı yarışmasında elektronik bazlı görevlerde 

yer almış bulunuyorum. 

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mehmet-

ko%C3%A7-80a7bb175/ 

 

https://www.linkedin.com/in/arda--akg%C3%BCl/
https://www.linkedin.com/in/arda--akg%C3%BCl/
https://www.linkedin.com/in/mehmet-ko%C3%A7-80a7bb175/
https://www.linkedin.com/in/mehmet-ko%C3%A7-80a7bb175/
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TAKIM ÜYESİ:  

 

Burak Uçar 

 

Merhaba, ben Burak Uçar. Bahçeşehir Üniversitesi 

Mekatronik Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Uzun 

yıllardır robotik alanında çalışmalarımı devam 

ettiriyorum. CAD VE CAM programları 

kullanmaktayım. 2015 senesinde FLL takımında 

mentor olarak yer aldım. Ardından kaptanlık görevimi 

2015-2016 döneminde FRC takımında devam ettirdim. 

2018’den bu yana da FRC takımının mentorluğunu 

yapıyorum. BAUROV takımında robotun mekanik 

tasarımı ve elektronik departmanında görev alıyorum. 

SSB Roboik’18, MateRov’19 ve TEKNOFEST 2019 

gibi su altı yarışmalarında tecrübem var. 

 

Linkedin: www.linkedin.com/in/burak-uçar-

501b68165 

 

 

 

TAKIM ÜYESİ:  

 

Berke Kanlıkılıç 

 

Merhaba ben Berke Kanlıkılıç. 22 yaşındayım, 

Bahçeşehir Üniversitesi’nde Mekatronik bölümü 3. 

Sınıf öğrencisiyim. Küçüklüğümden beri robotiğe ve 

mekanik ekipmanlara karşı ilgim çok fazla. 10 yıla 

yakın süre boyunca FIRST vakfının düzenlediği FLL ve 

FRC yarışmalarına hem katıldım hem de takımlara 

mentorluk yaptım. 2019 senesinde Savunma 

Bakanlığı’nın düzenlediği İnsansız Su Altı Sistemleri 

Prototip Yarışması’nda üniversitemin takımıyla 

birincilik 2019 Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri 

kategorisinde ikincilik, ödülllerini aldık. Şu anda ise 

birbirinden farklı yarışmalara katılmaya devam 

ediyorum. 

 

Linkedin:https://www.linkedin.com/in/berke-

kanl%C4%B1k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7-

904028145/ 

 

www.linkedin.com/in/burak-uçar-501b68165
www.linkedin.com/in/burak-uçar-501b68165
https://www.linkedin.com/in/berke-kanl%C4%B1k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7-904028145/
https://www.linkedin.com/in/berke-kanl%C4%B1k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7-904028145/
https://www.linkedin.com/in/berke-kanl%C4%B1k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7-904028145/
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TAKIM ÜYESİ:  

 

Batuhan Ekin Akbulut 

 

Merhaba, ben Batuhan Ekin Akbulut. Bahçeşehir 

Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. Sınıf 

öğrencisiyim ve BAUROV Takımı elektronik ekibinde 

yer almaktayım. Elektronik sistemler ve robotik 

alanlarında çalışmalar yapıp kendimi geliştirmeye 

devam ediyorum. TEKNOFEST’18, SSB ROBOİK’18, 

MateRov’19, TEKNOFEST’19 ve TEKNOFEST’20 su 

altı robotiği kategorisinde BAUROV ile yarışacağım 5. 

Yarışma olacak. 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/batuhan-ekin-

akbulut-95736916b/ 

 

 

 

 

TAKIM ÜYESİ:  

 

Enis Getmez 

 

Merhaba, ben Enis Getmez. Lise öğrenimimi yeni 

bitirdim. Genellikle yazılım ve donanım üzerine 

çalışıyorum. Yaklaşık 10 yaşımdan beri yazılım ile 

ilgileniyorum. Bu süreçte yirmiden fazla hackathon 

yarışmasına katılıp ödüllendirildim. Dünyanın en büyük 

robotik etkinliklerinde yer aldım. Biyoteknoloji 

projeleri geliştirdim. Bu projelerden bazılarına örnek 

vermek gerekirse: yapay zekâ ile meme kanseri teşhisi, 

felçli hastaların felçli bölgelerini elektriksel uyarılarla 

çalıştırabilen donanım. Şu anda kendi yapay zekâ 

girişimim olan “Artificaid” ile çalışmalarımı devam 

ettirirken Türkiye’nin en büyük AR-GE firmalarından 

biri olan FG-Digital bünyesinde çalışmaktayım. 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/enisgetmez/ 

 

 

https://www.linkedin.com/in/batuhan-ekin-akbulut-95736916b/
https://www.linkedin.com/in/batuhan-ekin-akbulut-95736916b/
https://www.linkedin.com/in/enisgetmez/
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TAKIM ÜYESİ:  

 

Zeynep Arslan 

 

Merhaba, ben Zeynep Arslan. Bahçeşehir Üniversitesi 

Enerji Sistemleri Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. 

Enerji sektörü hakkında yürütülen projeler ile kendimi 

geliştirmeye devam ediyorum ve BAUIEEE Power and 

Energy Society liderliğini yapmaya devam ediyorum. 

BAUROV takımıyla iki sene içinde TEKNOFEST’18, 

SSB ROBOİK’18, MateRov’19 TEKNOFEST’19 

insansız su altı araçları yarışmalarına katıldım. 

TEKNOFEST’20, su altı kategorisinde katılım 

sağlayacağım 5. Yarışma olacak. 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zeynep-

arslan-4749b4169/ 

 

 

 

 

 

TAKIM ÜYESİ: 

 

Elif Özoğlu 

 

Merhaba, ben Elif Özoğlu. Bahçeşehir Üniversitesi 

Yazılım Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. 

TEKNOFEST, katıldığım 3. Su altı robotik yarışması 

olacak. Ekibe dahil olduğumdan beri sponsorluk ve 

halkla ilişkiler departmanında ekip arkadaşlarımla 

çalışmaktayım. Fakat, teknik alanda da yer almak 

istediğim için şu an teknik ekip üyelerinden eğitimler 

alıyorum. 

 

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/elifozoglu 

https://www.linkedin.com/in/zeynep-arslan-4749b4169/
https://www.linkedin.com/in/zeynep-arslan-4749b4169/
https://www.linkedin.com/in/elifozoglu
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

BAUROV, 2017 yılında endüstriyel ve araştırma sektörleri içerisinde yüksek kaliteli ve 

düşük maliyetli “uzaktan kumandalı su altı araçları” (ROV) üretme misyonuyla kurulmuştur. 

BAUROV, çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilen ve adapte olabilen ROV’ları üretmek için 

istekli, teknik beceri ve deneyime sahip sekiz mühendislik öğrencisinden oluşan bir takımdır. 

Takımımız KaplumBot3’yi geliştirirken çeşitli uzmanlık alanlarına göre ayrılan ve 

paralel çalışan dört farklı departmana (İşletme, Mekanik, Elektronik ve Yazılım) ayrılmıştır. 

Bunun yanında her bir takım üyesi sadece kendi departmanı ile değil diğer departmanlarla da 

ilgilenmektedir. Buna bağlı olarak her bir üye tüm departmanların görevlerini ve 

sorumluluklarını bilmekte; olası bir durumda farklı bir departmanda aktif olarak 

çalışabilmektedir 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

TEKNOFEST jürilerinin Ön Tasarım Raporu değerlendirmesi sonrasında aldığımız geri 

dönütler ışığında en çok puan kaybettiğimiz “Sistem Ön Tasarımı” ve “Özgünlük” bölümleri 

olduğunu gördük. Öncelikle bu bölümlerle ilgili iyileştirme süreçlerine başladık. Sonrasında ise 

nihai tasarıma ulaşmak için ön tasarımını yaptığımız robot ile ilgili geliştirmelere başladık. Bu 

süreçte en fazla önce çıkan başlıklar kullandığımız işlemciyi değiştirmemiz ve bilgisayar 

ortamından uyguladığımız simülasyonları genişletmek oldu. Ön tasarım raporunda 

oluşturduğumuz tasarım TEKNOFEST 2019 yarışmasında ikincilik elde ettiğimiz tasarım ile 

benzer olup üstünde geliştirme yapılmış versiyonudur. Şu anda içinde bulunduğumu pandemi 

süreci geçen sene robotumuzdan aldığımız performans da göz önünde bulundurularak benzer 

bir tasarımın iyileştirilmesinin en doğru karar olduğunu düşünüyoruz. ÖTR sonucunda 100 

üzerinden 92,33 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: 

• 20VDC Ana Besleme: 

ÖTR’nin elektronik tasarım bölümünde anlattığımız gibi robot ana beslememizi 12VDC 

olarak kullanacağımızı belirtmiştik. Fakat kullandığımız T200 iticilerinin dokümantasyonlarını 

daha detaylı bir şekilde incelediğimizde 24VDC (robota ulaşan gerilim yaklaşık 20-22VDC 

aralığında oluyor.) gerilim ile ana besleme kullanmak parkur içerisindeki hızımızı yaklaşık 

olarak 1,5 katına çıkaracağını gözlemledik. Puanlamada her erken bitirdiğimiz saniyenin bize 

ekstra puan getirdiğini düşündüğümüzde stratejik olarak doğru bir karar aldığımızı 

varsayıyoruz. İlgili bölümlerde de gösterdiğimiz ve geçtiğimiz sene içindeki tecrübelerimize de 

dayanarak hidrodinamiği güçlü olan robotumuzu daha da hızlı bir hale getirmenin bizi öne 

taşıyacağı kanaatindeyiz. Bu ana besleme geriliminin değişmesi ile sistemimizdeki 2 adet alt 

bileşenin değiştirilmesi gerekmektedir. İlki 220VAC – 12VDC olan dönüştürücümüzü 

220VAC – 24VDC olarak yenilemek, ikincisi ise sızdırmaz tüp içerisindeki robotumuzun beyni 

diyebileceğimiz sistemleri besleyen 12VDC – 5VDC olan regülatörümüzü 20VDC – 5VDC 

olarak değiştirmektir. Bu gerilim değişmesi sonucunda genel güç hesaplaması tekrar yapıldı. 

• Jetson Nano: 

İleri kategorinin en fazla puan sağlayan kısmı kuşkusuz otonom bölümüdür. Otonom 

bölümünde görüntü işleme sürecinin robot içinde yapılmasının ekstra 50 puan getirmesi yapısal 

olarak zorluklar getirse de o ekstra puan mutlaka kazanılması gerekli bir puandır. Geçen sene 

ettiğimiz tecrübelere göre Raspberry Pi ile robot üstünde görüntü işlemenin mümkün olmasını 

görmemiz yanında bu mini bilgisayarın sınırlarını ciddi anlamda zorladığımızı da fark ettik. 

Otonom sürecinde su geçirmez hazne içi sıcaklığımızın 50oC’ye çıktığını, görüntü işlemede yer 
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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 yöntemlerimizi de detaylı bir 

şekilde anlatacağız. Jetson Nano, Raspberry Pi’da olan bütün özellikleri kapsadığı için herhangi 

ekstra bir değişiklik yapmamıza gerek kalmayacaktır. 

• Simülasyonlar: 

Pandemi sürecinde testlerimizi bilgisayar ortamında yoğunlaştırmak zorunda kaldı. Bu 

süreçte evlerimizden çeşitli programlar aracılığı ile simülasyonlarımızı gerçekleştirdik. 

Robotumuzu akışkanlar analizine sokarak su içindeki tepkimesini simüle etmemizin yanında 

yarışma alanında karşılaşacağımız havuz ortamını Gazebo isimli simülasyon programında 

oluşturmaya çalışarak hazırlıklarımızı detaylandırdık. Ayrıca Gazebo tabanlı su altı robotik 

sistemleri simülatörü olan UWSim isimli programa kendi robot sistemimizi entegre etmeye 

çalışarak daha gerçekçi bir simülasyon ortamı yakalamayı hedefledik. Bunun yanında ucuz 

maliyetli ama yüksek güvenilirlik seviyesinde havuz için anlık konum algılama 

simülasyonumuz için MATLAB/Simulink tabanlı Pixhawk’ın IMU’sundan gerçek zamanlı 

verileri çekerek bir kontrol ortamı yarattık. Simülasyonların yanında su altı alanında kıymetli 

çalışmaları olan bilim insanı Derya Akkaynak’ın “Sea-Thru” isimli yapay zeka tabanlı su 

altında çekilen fotoğraftan suyu kaldırmaya yarayan algoritması üzerinde çalışarak bunu 

robotumuza uygulamaya çalıştık. Bu sene robotumuzda klasik görüntü işlemenin yanın 

ilerleyen bölümlerde de anlatılacağı gibi bu çalışma ve benzeri yapay zeka temelli algoritmaları 

da aktif bir şekilde kullanmayı planlıyoruz.  

ÖTR aşamasında belirttiğimiz bütçe tablosu hala geçerliliğini korumaktadır. Çünkü 

yukarıda bahsi geçen Jetson Nano ve 220VAC-24VDC dönüştürücü takımımız envanterinde 

bulunmaktadır. Bu ekipmanlar için herhangi ekstra bir harcama yapamayacağız. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1.Sistem Tasarımı   

Bütün sistemimiz kara yönetim sistemi ve su altı aracı olmak üzere toplamda 2 alt sistemden 

oluşmaktadır. Aracımız için güç beslemesi 220VAC’nin 24V’a dönüştürülerek ilgili kablolar 

aracılığı ile su altı aracına gönderilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda ihtiyacımızı karşılayacak 

olan 30A’lık bir sigorta ile acil durum butonu da karada sürücü panelinin hemen yanında 

olacaktır. Bu sayede acil durum anlarında araca karadan müdahale imkânı hızlanacaktır. Bütün 

sistemlerimizin şeması aşağıda gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 VDC 
Jetson Nano 24 VDC 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Su altı robotunun mekanik tasarımını yapmakta olan ekip gerek üniversitede gerek gelişim 

amaçlı olarak CAD ve CAM programları ile ilgili eğitim almış bulunmaktadır. SolidWorks ve 

Fusion 360 programları kullanılmaktadır. GrabCad üzerinden oluşturulan Workbench ile 

tasarımlar planlı bir şekilde paylaşılmakta ve düzenlenmektedir. Farklı tasarımların dijital 

ortamda tasarlanıp, akış analizine sokulmasının ardından yarışma sürecinde en etkili olacağı 

düşünülen tasarım bu raporda anlatılmak üzere seçilmiştir. Ekibin bir bölümü üretim teknikleri 

ile ilgilenirken diğer bölümü AR-GE çalışmalarına başlamıştır. Optimum robot tasarımına 

ulaşmak için geliştirmeler yapılmaya devam edilmektedir. 

Robot Tasarımında İzlenecek Olan Yol Haritası: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev Analizleri: 

Su Altı Temizlik Görevi: 

Bu görevde birden fazla taşınması gereken obje olduğu için öncelikle robot operatörümüz ortam 

taraması yaparak aynı renk sepetleri ve objeleri saptayarak görevi en hızlı bitirebilecek bir 

şekilde hareket planı çıkartacak. Bu planlamanın bitiminde ise hızlı bir şekilde görevi 

tamamlamaya başlayacak. 

 

Görev Analizi 

Dizayn İçin Yol Haritası 

        Prototipleme,     
Elektronik ve Yazılım 

Deneyler ve Testler 

Optimizasyon 

Final Robot 

Boyut ve Kilodan  
Maksimum 
Puana Ulaşma 

Alternatif CAD 
Çizimleri 

Satın Alma ve Final 
Şaseyi Yapma 

Şase, Elektronik 
Montajı ve Yazılım 
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Su Altı Montaj Görevi: 

Su altı montaj görevini tamamlamak için robotumuzun öncelikle stabil bir şekilde görev 

objelerine yaklaşması gerekmektedir. Bundan sonra ise görev objesini yakalayabilmek için bir 

robotik kola ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden başlık 4.3.1’de açıklandığı gibi bir robotik kol 

kullanacağız. Görev objelerini yakaladıktan sonra tekrar stabil bir şekilde ilgili yerlere 

yaklaşarak robotik kol ile yakaladığımız objeleri bırakacağız.  

Otonom Görevler: 

Otonom görevlerin hepsinde robotun stabil şekilde hareket edebilmesi en önemli kriterdir. 

Robotun yapım aşamalarında da anlatılacağı gibi toplamda 8 motor kullanıldı ve dizayn olarak 

kanatlı bir yapı tasarlandı. Bunlara ek olarak ise denizaltının tespiti ve sualtı aracının 

konumlanması görevleri için robotun tam ortasında havuz yüzeyini tepeden gören bir kamera 

konumlandırıldı. Bu şekilde görev objelerinin tespiti ve onlara stabil bir şekilde yaklaşmanın 

daha kolay olacağına karar verildi. Otonom görevlerin nasıl yapılacağı ile ilgili görev analizi 

ve açıklaması yazılım tasarım sürecinde anlatılacaktır. 

 

Mekanik Tasarım: 

Mekanik ekibimiz tasarımı yaparken görev analizlerinin ışığında en optimum tasarımı elde 

etmek için aşağıda sıralanan üç nokta üzerine dikkat ederek ilerlemektedir. Bunlar: 

• Kilo ve boyut ölçümünden maksimum puana ulaşmak 

• Stabil sürüşü sağlamak için en ideal tasarım 

• Otonom sürüşte sıkıntı yaratmayacak bir tasarım. 

Öncelikle kilo ve boyut ölçümünden maksimum puan alabilmek için şasemizin 2 boyutlu 

tasarım üzerinden eklemeler yaparak kabuklu bir yapıya ulaştırmaya çalıştık. Bütün 

ekipmanların aşağıda pembe renk ile gösterilen üretilmesi planlanan plaka üzerine 

yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu tasarlanan plaka robotumuzun ana iskeletidir. Bu plaka ise şu 

şekildedir: 
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Yukarıdaki teknik çizimlerde görüldüğü gibi robotumuz için gerekli bütün aksamlar plakamızın 

üstüne yerleştirilmiştir. Ekstra bir kabuk eklenmesi yapılmadan da bu şekilde kullanıma 

uygundur. Fakat ilerleyen paragraflarda da görüleceği iki kabuklarımız robotumuzun 

hidrodinamiğini en yüksek seviyede tutup hızlı ve kolay manevranın yanında stabilizasyonu da 

sağlamak için eklenmiştir. Robotumuzda 4 adet dikey yönde 4 adet ise robota 45 derece ile 

yerleştirilmiş motor bulunmaktadır. Bu motorların 45 derece yerleştirilmesinin sebebi ekstra 

motor kullanmadan hem ileri geride hem de yanal düzlemde hareket etmesini sağlamaktır. 

Fiziksel ispatı ise aşağıdaki gibidir: 
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Dikey 

Yöndeki 

Vektör 

Bileşeni 

Yatay 

Yöndeki 

Vektör 

Bileşeni 
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2 boyuttaki tasarım bittikten sonra hidrodinamiği yüksek olan ekstra kabuk parçalarının 

tasarımı tamamlandı. Bu şekilde hem bütün motorlar hem de ana plakanın üzerinde bulunan 

hem de elektroniğin bulunduğu tüpün koruma altına alınması ve robota daha estetik bir görüntü 

kazandırılması hedeflendi. Bu kabukları da aşağıdaki gibi görebilirsiniz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyaz renkle gösterilen şekiller robotun üzerine eklediğimiz kabuklardır. Bu kabuk parçalarının 

üretimini 3 boyutlu yazıcı ile yapacağız. 

Yukarıdaki bölümlerde yoğunlukla bütün ekipmanlarımızın yer aldığı plaka ve bunun yanında 

hidrodinamiğimize büyük miktar katkıda bulunan kabuklarımızın tasarımı ve komple montajı 

hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Sıradaki aşamada ise bu şase oluşumuna monte edilen 

alt sistemler hakkında bilgilendirmelerde bulunulacaktır. 

Dikey Motor Sistemi: 

Yanda teknik çizimi verilen parça, robotumuzun dikey yönde 

(z ekseni) hareketini sağlayan motorları plakamıza 

bağlamamızı sağlamaktadır. Tasarımında tek yuvalı çift delik 

yöntemi kullanılmıştır. Bu şekilde parça boyut olarak küçük 

tutulup, motorun yukarı yönde güç uygulamasıyla oluşacak 

tork minimuma indirilmeye çalışılmıştır. Böylece parçanın 

kırılma riski azaltılmıştır. Aşağıdaki resimlerde bu parçanın 

plakaya ve motora sabitlenme uygulaması gösterilmiştir. 

 

 

Motor Bağlantı 
Deliği 

Plaka Bağlantı 
Deliği 
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                        Motor Montajı                                                       Şase Montajı 

45 Derece Açılı Motor Sistemi: 

Yanda teknik çizimi verilmiş 45 derece ile 

pozisyonlandırdığımız motorları plakamıza sabitleyen parça 

“baskılı geçirme” yöntemiyle montajlamaya uygun bir şekilde 

tasarlanmıştır. Bu şekilde plaka bağlantı deliklerinin yanı sıra, 

plaka bağlantı boşluğuna bire bir oturuyor olması bu motorların 

yaratacağı titreşim sönümlenmesine yardımcı olarak robot 

içindeki sensörlerin titreşimden olabildiğince en az seviyede 

etkilenmesini sağlamıştır. Aşağıdaki resimlerde bu parçanın 

plakaya ve motora sabitlenme uygulaması gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Motor Montajı 

 

 

 

 

                     Şase Montajı 

 

 

 

Plaka Bağlantı 
Boşluğu 

Plaka Bağlantı 
Deliği 

Motor Bağlantı 
Deliği 
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Robotik Kol Sistemi: 

Bu sistem manuel görevlerin tamamlanmasında kritik bir rol oynayacağı içi BAUROV ekibi 

olarak farklı tasarım fikirleri üzerinde AR-GE faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Yukarıdaki 

montajlanmış robot sistemimizde yer alan robotik kol “Blue Robotics Newton Subsea Gripper” 

isminde tek eksenli basit bir manipülatördür. Bunun yanında şu anda tasarım aşamasında olan 

ve robotumuza özgünlük katacak olan kendi tasarımımız “Adaptif Uzama Sistemli 2 Eksenli 

Robotik Kol” üzerinde de çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kısımda iki robotik kolun 

mekanik sistemlerinin açıklaması yapılacaktır. 

• Blue Robotics Newton Subsea Gripper: 

 

 

Yukarıda teknik çizimi verilen manipülatörün çalışma prensibi temel olarak motor haznesinde 

bulunan motora bağlı sonsuz milin dönmesi ile çalışmaktadır. Bu şekilde mil yuvasına bağlı 

olan kıskaçlar, milin dönme yönüne göre açılmakta ya da kapanmaktadırlar. Tam kapalı hali 

yukarıda gösterilen manipülatörün tam açık hali ise şu şekildedir: 

Bu manipülatörün şaseye sabitlenmesi toplamda 3 parça ile gerçekleşmektedir. Aşağıdaki 

resimlerde manipülatörün plakaya sabitlenme uygulaması gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Yukarıda kırmızı ile daire içine alınmış sabitleme parça üzerinde bulunan mavi renkli vida 

aracılığı ile sıkılıp gevşetilerek şasenin dışına uzama mesafesi istenildiği gibi ayarlanmaktadır. 

Sonsuz Mil Motor Haznesi Mil Yuvası Kıskaç 
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Yanda teknik çizimi verilen üçgen prizması şeklindeki parça ile 

manipülatörümüze havuz tabanı yönünde açı verilerek, operatörümüzün 

objeleri yakalama ve bırakma işlemini kolaylaştırma hedefi 

amaçlanmıştır.  

 

           Havuz Tabanı Yönünde Açı Verilmiş Pozisyon               Şaseye Sabitleme Aparatı 

 

 

 

 

 

 

 

Plakaya Sabitlenme Öncesi Tam Montaj 

Şase Montajı 
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• Adaptif Uzama Sistemli 2 Eksenli Robotik Kol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takımımız tarafından tasarlanan yukarıda teknik çizimi bulunan manipülatör sistemi yukarıda 

bulunan Newton Subsea Gripper ile benzer çalışma prensiplerine dayanmaktadır. Sistemde 

motor olarak step motor tercih edilmiştir. Böylelikle manipülatörün kıskaçlarının 

yönetilmesinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Manipülatörümüzün temel açma kapama 

fonksiyonunun yanında kırmızı okla gösterildiği yönde dönebilme kabiliyetiyle tutma açısı ve 

yönleri farklı olan objelere daha rahat ulaşma imkânı tanımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda tasarladığımız mekanizmaya özgünlük katan sistem ise adaptif uzama sistemidir. Bu 

sistem temel olarak içe içe geçmiş 4 adet alüminyum profilden oluşmaktadır. Bu sayede yandaki 

teknik çizimlerde de görüldüğü gibi kapalı hali 25cm iken sistem açıldığında maksimum olarak 

55cm’e ulaşabilmektedir. Bu sayede yaklaşması zorlu olan veya kolay devrilip, iticilerimizin 

yarattığı su akımı ile sürüklenme ihtimali olan objeleri yakalamayı kolaylaştırmaktadır. Bu 

sayede araç operatörüne olabildiğince kolaylık sağlamaktadır. Bu sistemi ilk aşamada 

operatörün manuel kontrolü ile yönlendirilmesi hedeflenmiştir. İlerleyen dönemlerde ise robot 

üzerinde bulunan görüntüleme sistemleri ile otonom hale getirilmesi planlanmaktadır. 
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Akrilik Tüp Sistemi: 

Bu sistem robotumuzun su izolasyonlu elektronik ekipmanlarının haricinde kalan diğer 

elektronik ekipmanlarını sudan izole eden tüp şeklindeki bir yapıdır. Akrilik tüp (ana gövde), 

akrilik kubbe, flanşlar, O-halkalar, alüminyum arka kapak ve konektörler olmak üzere toplamda 

6 alt parçadan oluşmaktadır. Bu sistemlerin birleşimi ise şu şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akrilik Tüp Sistemi Teknik Çizim 

Akrilik tüpün su sızdırmazlığının sağlanması üstünde 

bulunan 6 bileşen ile tamamen mekanik prensiplere 

dayanmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi 2 adet flanş 

akrilik tüpün açık olan iki yanından sıfıra sıfır 

sabitlenmesi ile monte edilmektedir. Bunun yanında O-

halkalar flanşlar üstünde bulunan ilgili yuvalara 

yerleştirilmek suretiyle herhangi bir su sızıntısını 

engellemektedir. Aynı şekilde flanşlar ve alüminyum 

arka kapak ve akrilik kubbe arasında bulunan diğer O-

halkalar su sızdırmazlığını sağlamaktadır. Ayrıca sudan 

izole edilmiş itici, robotik kol, aydınlatma ışıkları gibi 

su içinde kalan sistemlerin tüpün içinde bulunan 

işlemciye bağlantısı ve kara kontrol sistemimizden robota uzanan 21thernet ve güç kablolarının 

girişleri akrilik tüpün en arkasına yerleştirilen konektörler aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu 

girişleri sağlarken 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. 

Akrilik 

Kubbe 
Flanş 

Akrilik 

Tüp 
O-halka Konektör 

Alüminyum 

Arka 

Kapak 
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Yukarıda açıklanan bütün mekanik sistemlerin bir araya gelip CAD ortamında montajlanması 

sonrasında ortaya çıkan robotumuzun 3 farklı açıdan görünümü ise şu şekildedir: 
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Akış Analizi: 

Öncelikle maksimum seviyede hızımızı çıkartan bir algoritmayı MATLAB platformu üstünde 

tasarladık. Bu sayede maksimum hızda giderken üzerimizde oluşacak akışkanlar analizini 

çıkarttık. Bu algoritmamız şu şekildedir: 
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Motor Analizi: 

Yukarıda hesaplandığı gibi robotumuz maksimumda 2 farklı hıza ulaşabiliyor. İlki olan 1.1685 

m/s(ön ve yanal hareketler), diğeri ise 1.855 m/s (dikey hareket). Bu yüzden iki farklı değer 

içinde motorlarımızı analize soktuk. Sonuçlar şu şekildedir: 

• 1.1685 m/s: 

Ön Görünüm 

Arka Görünüm 
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• 1.855 m/s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön Görünüm 
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Robot Analizi: 

Ön Görünüm 

Arka Görünüm 
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4.2.2. Malzemeler   

Bu bölümde robot üzerinde kullanılan bütün malzemeler tablo halinde listelenecek ve bu 

malzemelerin fizikler özellikleri anlatılacaktır. Bunun yanında elektronik açıdan teknik 

özellikleri elektronik ön tasarım süreci bölümünde açıklanacaktır. 

KOMPONENT MALZEME ADEDİ 

Alt Kapak KarbonFiber+PETG Filament 1 

Üst Kapak KarbonFiber+PETG Filament 1 

Robotik Kol Açı Verme 

Aparatı 

KarbonFiber+PETG Filament 1 

Robotik Kol Plakaya 

Sabitleme Aparatı 

KarbonFiber+PETG Filament 1 

Robotik Kol Kıskacı KarbonFiber+PETG Filament 2 

Dikey Motor Sabitleme 

Aparatı 

KarbonFiber+PETG Filament 4 

45 Dereceli Motoru 

Sabitleme Aparatı 

KarbonFiber+PETG Filament 4 

Motor Başlığı KarbonFiber+PETG Filament 8 

Motor Pervanesi KarbonFiber+PETG Filament 8 

Ana Gövde Plakası Karbon Fiber 1 

Tüp Akrilik 1 

Kubbe Akrilik 1 

Aydınlatma Işık Camı Akrilik 1 

Flanş Alüminyum 2 

Arka Kapak Alüminyum 1 

Konektör Alüminyum 14 

Robotik Kol Kasası Alüminyum 1 

Robotik Kol Sabitleme 

Aparatı 

Alüminyum 1 

Aydınlatma Işık Kasası Alüminyum 1 

O-Halka Plastik 6 

Bağlantı Vida ve Somunlar Paslanmaz Krom - 

Yüzdürücü Sünger 1 

 

Yukarıda listelenen bütün malzemeler tek tek ve detaylı bir şekilde ilgili bölümlerde açıklandığı 

için tekrara düşmemek amacıyla burada tekrar açıklanmamıştır. Mekanik parçalar için başlık 

4.2.1, elektronik parçalar için ise başlık 4.3.1’den detaylı bilgilere ulaşılabilir. 
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Malzeme Özellikleri: 

• KarbonFiber+PETG Filament: Takımımız 

tarafından 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretilecek 

olan komponentler bu materyal kullanılarak basımı 

yapılacaktır. Bu materyalerin tercih edilmesinin en 

temel sebebi uygun fiyatının yanında hafiflik ve 

ekstra dayanıklılık sağlamasıdır. Özellikleri ise şu 

şekildedir:  

➢ Öz Kütle: 1.34g/cm3 

➢ Çekme Direnci: 55.5 MPa (8049 psi) 

➢ Özgül Çekme Katsayısı: 4928 MPa (714746 psi) 

➢ Uzama Gerilimi: %2,51 

➢ Erime Sıcaklığı: 230 – 2600C 

➢ Basım Platformu Sıcaklığı: 70 – 900C 

 

• Karbon Fiber Plaka: Bütün ekipmanlarımız tamamen bu 

plakaya bağlı olacağı için bu malzemenin olabildiğince 

güçlü olması gerekmektedir. Yarışma şartnamesinde yer 

alan kütle puanlamasına göre maksimum puana 8kg ve 

altında bulunan robotların ulaşabileceğini de göz önünde 

bulundurularak karbon fiber malzemeden üretilmiş bir 

plakanın kullanılması uygun görülmüştür. Bu plakanın 

özellikleri ise şu şekildedir: 

➢ Kalınlık: 3mm 

➢ Öz Kütle: 1.496kg/m3 

➢ 00 – 900’ de Çekme Direnci: 848MPa (122992 psi) 

➢ 450’ de Çekme Direnci: 188MPa (27267 psi) 

➢ 00 – 900’ de Uzama Gerilimi: %4.25 

➢ 450’ de Uzama Gerilimi: %11.8 

➢ 450’de Özgül Çekme Katsayısı: 12700MPa (1987021psi) 

 

Komponent Özellikleri: 

• Akrilik Tüp: Su sızdırmazlık sistemimizin büyük 

çoğunluğunu oluşturan ve içinde elektronik parçaları 

barındıran su geçirmez tüptür. Tüp su altı robotuna 

içinde bulunan hava sayesinde yüzerlik katmaktadır. 

 

 

Parametre Değer 

Malzeme Akrilik 

Havadaki Kütlesi 768g 

Derinlik Değeri 100m 
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• Akrilik Kubbe: Akrilik tüpün ucunda bulunan 

kubbe şeklindeki kaptır. Kamera bu kabın içinde 

muhafaza edilmektedir ve su geçirmeme özelliği 

vardır. Bu malzemeyi kullanmamızın en önemli 

sebebi ışığın suda kırılmasından dolayı nesnelerin 

olduğu yerden farklı bir yerde ve farklı boyutlarda 

gözükmesidir. Biz kubbe kullanarak bu kırılmayı önlüyor ve kameramızın nesneleri 

bize gerçek yerinde ve gerçek boyutlarda göstermesini sağlıyoruz.  

 

• Flanş: Tüpün içine su girmemesi için tüpü muhafaza eder. 

Biri tüpün önünde biri de arkasında olmak üzere toplam 2 

adet bulunmaktadır. 

 

 

 

• Arka Kapak: Flanşın arkasına monte edilerek tam kapalı bir 

tüp elde etmemizi sağlar. Ayrıca üstünde bulunan 14 adet 

delik sayesinde konektörlerin buraya bağlanması sağlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametre Değer 

Malzeme Akrilik 

Havadaki Kütlesi 82g 

Derinlik Değeri 500m 

Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Havadaki Kütlesi 144g 

Derinlik Değeri - 

Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Havadaki Kütlesi 153g 

Derinlik Değeri 350m 
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• Konektör: Boydan boya delik bir vida şeklindedir ve arka 

bağlantısını tamamlamak için uygun bir somun 

bulunmaktadır. Tüpün dışından gelen kablolar bu konektörün 

içinden geçerek tüpün içine girer. Boşta kalan delil içine 

epoksi doldurularak izole edilir. 

 

 

• O-Halka: O-halkalar flanşlar üzerinde bulunan ilgili yuvalara 

oturtularak suyun tüpün dışından içerisine yürümesine engel olur. Bu 

sayede sızdırmazlığın önemli bir bölümü sağlanmış olur.  

 

 

Üretim – Satın Alma Listesi: 

KOMPONENT ENVANTER DURUMU ÜRETİM DURUMU ÜRETİM 

YERİ 

Alt Kapak Yok Üretimi Yapılacak Çalışma 

Labaratuvarı 

Üst Kapak Yok Üretimi Yapılacak Çalışma 

Labaratuvarı 

Robotik Kol Açı 

Verme Aparatı 

Yok Üretimi Yapılacak Çalışma 

Labaratuvarı 

Robotik Kol 

Plakaya Sabitleme 

Aparatı 

Yok Üretimi Yapılacak Çalışma 

Labaratuvarı 

Dikey Motor 

Sabitleme Aparatı 

Yok Üretimi Yapılacak Çalışma 

Labaratuvarı 

45 Dereceli Motoru 

Sabitleme Aparatı 

Yok Üretimi Yapılacak Çalışma 

Labaratuvarı 

Ana Gövde Plakası Yok Satın Alınacak - 

Parametre Değer 

Malzeme Alüminyum 

Vida Yolu Uzunluğu 25mm 

Vida Başı ve Somun Çapı 18mm 

  

Parametre Değer 

Malzeme Kauçuk 

Çapı 154mm 
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Tüp Var Üretimi Yapılacak Okul 

Atölyesi 

Kubbe Var Üretimi Yapılacak - 

Flanş Var Üretimi Yapılacak Okul 

Atölyesi 

Arka Kapak Var Üretimi Yapılacak Okul 

Atölyesi 

Konektör Var Üretimi Yapılacak Okul 

Atölyesi 

O-Halka Var - - 

Bağlantı Vida ve 

Somunlar 

Var  - - 

Yüzdürücü Var - - 

 

BUROV Ekibi olarak 2020 senesi itibariyle 3. yarışma yılımıza girmiş bulunmaktayız. Bu 

sebeple geçtiğimiz 2 sene boyunca envanterimize eklenmiş malzemelerimiz bulunmaktadır. 

TEKNOFEST 2020 süreci boyunca envanterimizde bulunan bu malzemeleri kullanmak yerine 

satın aldığımız fiyatın çok daha düşük miktarına okul atölyemizde üreterek bu parçalarımızı 

hem yedeklemiş hem de özgün olarak üretmiş olacağız. Yukarıdaki liste dışındaki bazı 

komponentlerin durumu ise şu şekildedir: 

• Robotik Kol: Şu anda envanterimizde 1 adet Blue Robotics’ten satın aldığımız Newton 

Subsea Gripper isimli bir robotik kolumuz bulunmaktadır. Fakat su sene yukarıda 

tanıtımını yaptığımız “Adaptif Uzama Sistemli 2 Eksenli Robotik Kol”u üreterek 

envanterimize eklemiş olacağız. 

• İticilier: Şu anda envanterimizde 8 adet Blue Robotics’ten satın almış olduğumuz T200 

model iticimiz bulunmaktadır. Fakat 0’dan itibaren tamamı kendi tasarımımız olan bir 

su altı iticisini hayata geçirmek için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Bununla 

ilgili AR-GE çalışmalarımız devam etmektedir. Elektronik ve kasa aksamlarının 

üretilmesinde iş birliği yapabileceğimiz firmaların araştırmasını hala sürdürmekteyiz. 

Bunun yanında dijital ortamdan bu motora uygulayabileceğimiz en uygun pervane 

tasarımları ve bunların CFD analizleri üzerine odaklanmış bulunmaktayız. Pervane 

tasarımını oluştururken ilk adım olarak pervane üzerinde bulunan kanatların en optimal 

seviyede uygunluğunu test etmekteyiz. Bu bağlamda örnek olarak çalışmalarımızdan 

sunacağımız uygulama ise şu şekildedir: 

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:  

Kanatların 2 boyutlu oluşumu: 
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X            Y 

1.00 0.0000 

0.95 0.0064 

0.90 0.0142 

0.85 0.0230 

0.80 0.0323  
0.75 0.0417 

0.70 0.0507 

0.65 0.0589 

0.60 0.0657  
0.55 0.0703 

0.50 0.0728 

0.45 0.0740 

0.40 0.0741 

0.35 0.0730 

0.30 0.0708 

0.25 0.0674 

0.20 0.0625 

0.15 0.0559 

0.10 0.0468 

0.075 0.0410 

0.050 0.0337 

0.025 0.0238 

0.010 0.0149 

0.005 0.0105 

0.000 0.0000 

0.005 -0.0097 

0.010 -0.0135 

0.025 -0.0207 

0.050 -0.0284 

0.075 -0.0349  
0.100 -0.0380 

0.15 -0.0444 

0.20 -0.0490 

0.25 -0.0522 

0.30 -0.0543 

0.35 -0.0556 

0.40 -0.0559 

0.45 -0.0555 

0.5 -0.0542 

0.55 -0.0519 

0.60 -0.0489 

0.65 -0.0431 

0.70 -0.0368 

0.75 -0.0299 

0.80 -0.0229 

0.85 -0.0161 

0.90 -0.0098 

0.95 -0.0044 

1.00  0.0000 
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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: 

 

 

 

Alt ve üst kapaklarımız 3 boyutlu yazıcımızın baskı alanı büyük olmasına rağmen tek seferde 

baskı almaya uygun değildir. Bu sebeple her bir kapağı 9’ar olmak üzere aşağıdaki şekillerde 

gösterildiği gibi toplamda 18 parçaya ayırarak baskı işlemini gerçekleştireceğiz. 

 

 

 

 

 

 

                                Alt Kapak                                                     Üst Kapak 

• Alt Kapak • Üst Kapak • Robotik Kol Açı Verme Aparatı 

• Robotik Kol Plakaya Sabitleme Aparatı • Robotik Kol Kıskacı 

• Dikey Motor Sabitleme Aparatı • 45 Dereceli Motoru Sabitleme Aparatı 

• Motor Başlığı • Motor Pervanesi 
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Örnek baskı işlemleri de XDesktop isimle dilimleyici ile hazırlanacaktır. Örnek baskılar ise şu 

şekildedir: 

 

 

 

 

 

 

 

Üst Kapaktan Bir Parça 

 

 

 

 

 

 

 

45 Derece Motor tutma Aparatı 

 

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 

plakası, arka kapak, üretilecektir ve 

akrilik tüpün kesimi istediğimiz boyut 

ayarlanılarak yapılacaktır. 
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Pleksi Şişirme: 

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 kubbenin üretimini 

gerçekleştireceğiz.  

5 Eksen CNC İşleme:  

Bu işlem yukarıda anlatılan CNC kesim işlemi ile çok benzer bir 

işlemdir. Tek farkı kesim veya kazıma işleminin 2 eksende değil 5 

eksende yapılmasıdır. Bu sayede makinanın içine konan hammadde 

çok farklı açılardan işlenebilerek daha karmaşık tasarımların üretimi 

sağlanır. Biz bu üretim yöntemini kullanarak flanşlarımızın ve 

konektörlerin üretimini gerçekleştireceğiz. 

 

 

 

 

 

 

Lehim Yöntemi: 

Lehim, %36 kurşun ve %64 kalay ihtiva eden bir 

alaşımdır. Lehimleme, iki metal malzemenin, ergime 

sıcaklığı kendilerinden daha düşük olan bir ilave metal 

eriyiğiyle birbirine difüzyon bağıyla etkidiği, 

çözülemeyen bir bağlama elemanıdır. Ergiyen ilave metal 

sayesinde güçlü bir bağlantı oluşturulur. Lehimleme 

sıcaklığı, lehim malzemesinin erime sıcaklığından yüksek, 

birleştirilecek malzemelerin erime sıcaklığından daha düşük seçilmektedir. Kullanılacak lehim 

yöntemleri işin cinsine göre seçilir. Lehim işlemi genelde havya işlemiyle yapılsa da alev ile, 

daldırma ile, fırında lehimleme işlemleri de endüstride görülen yöntemlerdendir. 
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• Lehim Malzemeleri: 

1. Havya (Lehim Makinesi): Lehim makinesi, 

bir diğer adıyla havya, ile lehimleme 

yönteminde lehimlenecek bölgeye lehim 

tutulur ve lehim makinesi ile ısıtılır. Bölge 

lehim ile kaplandıktan sonra havya bırakılır 

ve lehimin soğuması beklenir. Lehim 

makinesi güç kaynağına takıldıktan sonra 

geçen süreyle ısınır. Havya kalitesi, çalışma 

performansına ve ömrüne göre belirlenir. 

Lehim makinelerinin performansları, sahip oldukları elektrik gücüne de bağlıdır. 

Piyasada 30Watt gücünde de 100Watt gücünde de lehim makineleri bulunmaktadır. 

Bazı lehim makinelerinin herhangi bir istasyona bağlı olmadan ısılarını ayarlayabilme 

özellikleri vardır. Bunlara ısı ayarlı lehim makineleri denir. 

2. Lehim Teli: Elektronik devrelerde bir sistemi oluşturmak için; elamanları ve tellerini 

birbirine tutturmak amacıyla belirli sıcaklıklarda eriyebilen tellere “lehim” denir. 

Elektrik ve elektronik sektöründe kullanılan lehim teli kalay (Sn) ve kurşun (Pb) 

metallerinin karışımından oluşturulmuştur. Lehim telinin içerisindeki kalay miktarı 

arttıkça kalite yükselmektedir. Çünkü erime sıcaklığı kalay çoğaldıkça azalmaktadır. 

Lehimin kalitesi kullanılacağı devrenin hassaslığına göre değişmektedir.  

3. Lehim Pastası: Lehim pastası kusursuz, hatasız bir lehimleme yapmak için gereken 

malzemelerden bir tanesidir. Lehim pastasının kullanılmasın amacı metal yüzde 

temizlemeden oluşan ve ısınmadan kaynaklanan oksitlenmeleri önlemek amacıyla 

kullanılmalıdır. 

4. Lehim Pompası: Vakumlama işlemi yaparak eski lehimin sökülmesini sağlar. 

5. Lehimleme İstasyonu: Lehimleme istasyonları, lehimleme işlemini çok fonksiyonlu 

olarak sunmaktadır. İstasyonlarda genellikle havya veya lehim tabancası, sıcak hava 

tabancası, havya standı gibi malzemeler bulunur. Havyanın ısısını lehimleme 

istasyonları ile kontrol etmek mümkündür ve belirlenen ısı değerlerine hızla 

ulaşabilmektedir. 

Lehimleme yöntemi kullanılarak elektronikteki gerekli ekipmanların birleştirilmesi, elektronik 

devrelerin tasarlanması gibi elektroniksel işlemler gerçekleştirilecektir. 

 

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. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler  

 

 

 

YAN 

GÖRÜNÜM 

       

 
 

 

 

ÖN  

GÖRÜNÜM 

          

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ÜST 

                                                                               

GÖRÜNÜM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOY 

500 mm 

YÜKSELİK 

251.16 

mm 

EN 

500 mm 
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Toplam Kütle Hesaplaması: 

Malzeme Adet Kütle Toplam Kütle 

T – 200 Thruster 8 344 Gram 2.752 Kg 

ESC 8 13.6 Gram 0,1088 Kg 

Robot Kol 1 616 Gram 0,616 Kg 

Pixhawk 1 102 Gram 0,102 Kg 

Raspberry Pi 1 173 Gram 0,173 Kg 

Işık 1 102 Gram 0,102 Kg 

Kamera 2 53 Gram 0.106 Kg 

Dome 1 82 Gram 0.082 Kg 

Akrilik Tüp 1 768 Gram 0.768 Kg 

O – Ring Flanş 2 144 Gram 0.288 Kg 

Konnektör 18 15 Gram 0.270 Kg 

Sac - 182 Gram 0.182 Kg 

3D Parçalar - 943 Gram 0.943 Kg 

Ekstra Parçalar 

(Somun, Vida 

Yüzdürücü vb.) 

- 250 Gram 0.250 Kg 

TOPLAM 6.7428 Kg 
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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 tüpün içine 

yerleştirilmiştir 

 

Güç Dağıtım Sistemi: 

Güç dağıtım sistemimizin temel hedefi ihtiyaç duyulan enerjinin iletken kablolar tarafından 

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

sistemdir. Şehir şebekesinden gelen 220VAC akım öncelikli olarak robot içi sistemlerin 

kullanımına uygun olan 12 DCV gerilimine düşürülür ardından anderson sb-50 konnektöründen 

geçip güç kabloları yardımıyla robota bağlanan epoksi ile korunmuş olan konnektör ile kontrol, 

itki ve dış sistemleri beslemektedir.  

 

            

 

 

 

24VDC 
Jetson Nano 24VDC 



 

40 
 

Anderson SB – 50 Konnektör 

Ana güç kaynağını mümkün olan en güvenli ve düşük dirençli konnektör ile robotumuza 

bağlamalıyız. Bunun için 20 volt gerilimlere uygun ve yüksek amper geçişlerine izin veren 

Anderson SB – 50 konnektör kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Güç Kablosu: 

Anderson SB-50 konnektörlerden geçen elektrik akımını minimum voltaj kaybı ile su altından 

robotumuza güvenle ulaşması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı suyun altında çalışmaya 

uygun bir kablo sistemi kullanımına ihtiyaç doğmuştur. Yaptığımız araştırmalar sonucunda 12 

AWG sınıflandırılmasında olan “heavy duty power cable” kullanılacaktır. 

 

AWG Sistemi: 

 

 

AWG kısaca Amerikan Kablolama Ölçü Birimi anlamına 

gelir. Bir kablonun içerisindeki tel çapı mm olarak 

bir AWG değerine denk gelir. 
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220 ACV – 20 DCV AC – DC Voltaj Düşürücü: 

Yarışma şartnamesinde belirtilen bize verilecek olan ana güç gerilimi 220 VAC kontrol ve itki 

sistemimiz için tolere edilebilir giriş geriliminin (20V) çok üstünde bir gerilimdir ve itki 

sisteminin verimli olduğu 10-20 VDC bandına düşürülmesi gerekmektedir. 

Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı bize en uygun dönüştürücü MT-800-24 24 Volt 33 

Amper SMPS AC – DC (Resim 2) dönüştürücün kullanılacaktır. Dönüştürücünün üzerinde 

bulunan voltaj ayarlama vidası ile çıkış gerilimi 20 VDC olarak ayarlanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik özellikleri: 

• AC Giriş (200-220V) 

• Kısa Devre / Aşırı Yük / Yüksek gerilim koruması 

• 100 % Tam Yükte Çalışma 

• CE Sertifikası 

• 24 Volt 33 Amper 
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İtki Sistemi: 

İtki sistemi temel olarak Newton’un 3. hareket kanunu prensibinde çalışmaktadır. 8 adet T200 

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 aracın tarafından kullanılan toplam 

gücün yaklaşık %80’i itki sistemi tarafından kullanılmaktadır bu bakımdan oldukça önem arz 

eden sistemdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik Hız Denetleyiciler (ESC): 

Elektronik hız denetleyiciler (ESC) fırçasız motorların dönüş hızlarını kullanıcının ya da 

kontrol sisteminin yolladığı PWM sinyaline göre ayarlar. Yani 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 
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PWM Sinyali: 

Açılımı “Pulse Width Modulation” yani Sinyal Genişlik Modülasyonu olan bu teknik, sinyal 

işleme veya sinyal aktarma gibi daha çok elektronik devrelerin veya elektrik makineleri gibi 

özel uygulama alanlarında da yer alan bir tekniktir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorlar: 

Su altının zorlu koşullarında robotun hem otonom hem de manuel sürüşlerde hareket edebilmesi 

gerekir bunun içinde fırçasız motor kullanımı genel olarak uygundur. 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.  

Bu ve buna benzer verimlilik problemlerinden dolayı itki sistemimizin ana parçası olan iticileri 

Bluerobotics T200 Thruster olarak belirledik fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi tamamen 

kendi tasarımımız olacak motorun AR-GE faaliyetlerini yürütmekteyiz. 

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. 

Teknik özellikleri: 

• Giriş gerilimi:6-20 V 

• Maksimum akım: 25 A 

• Maksimum güç: 350 W 

• İleri yönde maksimum itki: 3.55 kg 

• Geri yönde maksimum itki: 3.00 kg 

• Havadaki ağırlık: 344 g 
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Performans Tabloları: 

 

Tablodan da görüldüğü üzere 1500 ölü bölgeden itibaren artan veya azalan PWM sinyaline 

oranla kullanılan güç de artmaktadır (min 0 A, maks 30 A). 

Bu tabloda ise ESC’lere gelen PWM sinyali değerlerine karşılık alınan itiş gücü kilogram 

cinsinden de belirtilmiştir. 

Sonuç olarak performans tablolarından yola çıkarak T200 Thrusterların güç, performans ve 

verimlilik ilişkisi bakımından çok iyi seviyelerde olduğu sonucuna varmaktayız. 
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2D Çizimleri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol Sistemi: 

Kontrol sitemi su üstü kontrol istasyonu ile karşılıklı ve anlık olarak bilgi alışverişi yapar ve bu 

bilgileri iç sensorlardan 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 bağlandığı Ethernet 

kablosu. Motorların güvenle kullanılması ve anlık durumların ara yüze iletilmesini sağlayan 

PixHawk otopilot sürüş kartı. Son olarak operatörün ve otonom algoritmanın çevreyi sağlıklı 

bir şekilde görüntüleyip değerlendirmesini sağlayan bir adet yatay eksende ve bir adet dikey 

eksende bulunan USB uyumlu kamera kullanılmaktadır. 

NVIDIA Jetson Nano: 

NVIDIA Jetson Nano (Resim 1), robotun ana beynini oluşturan bilgisayardır. Daha önceki 

yarışmalarda kullanılan Raspberry pi model 3B+ kontrol kartından daha üstün GPU ve CPU 

performansı ve klasmanındaki diğer kontrol kartlarından daha küçük olması bize hem yerden 

kazanç sağlayacak hem de düşük güç tüketimi sayesinde elektronik sistemimize büyük bir yük 

getirmeyecektir. Ayrıca Ethernet, USB 3.0 girişleri hızlı bağlantı ve kolay müdahale şansı 

vermektedir. NVIDIA Jetson Nano aynı zamanda yapay zekâ uygulamalarına olanak sağlaması 

sayesinde daha sonra yapılabilecek olan projelerde robotun derin öğrenme, nöral ağ işlemleri, 

görüntü işleme, IoT uygulamaları ve obje manipülasyonu gibi otonom kabiliyetler kazanmasına 

önayak olacaktır. 
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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 

 

GPIO pinleri: 

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. 

GPIO portları 0 (low) ve 1 (high) şeklinde olmak üzere iki değere sahiptir ve işlemler bu 

değerler üzerinden yürütülür. 
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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 

25m kalınlığı 7.6 mm’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik özellikleri: 

• Ağırlık: 0.043 kg/m 

• Kablo kalınlığı: 26 AWG 

• DC direnci: 0.127 Ω/m 
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Pixhawk: 

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 kontrol 

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 

 

Pixhawk İçindeki Sensörler: 

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

özgürlük 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. İvme ölçer, 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. 
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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. Bu sebepten ötürü 

robotumuzda 2 adet Low-Light HD USB Kamera kullanmaktayız. 

Low-Light HD USB kamera düşük ışıkta yüksek görüntü kalitesi vermesi ve geniş açıda 

kamerayı ya da robotu oynatmaya gerek kalmadan sabit görüntüler vermektedir. 

Jetson Nano üzerindeki USB portu ile sisteme dahil olmaktadır. 

Teknik Özellikleri: 

• Yatak eksende görüş açısı: 80 derece 

• Dikey eksen görüş açısı: 64 derece 

• Çözünürlük : 2.24 MP 

• Besleme gerilimi: 5V 

• Maksimum akım :220 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca kameramızda aşağıda teknik çizimini görebileceğiniz gibi servo bazlı tek eksende 

hareket edebilen bir sistem kuracağız. Bu şekilde operatörümüz sürüş esnasında daha geniş bir 

görüş açısına sahip olmak için kamerayı istediği yönde hareket ettirebilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamera Tutma Aparatı 

Kamera  

Sabitleme Aparatı 

Servo  
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Dış Sistemler: 

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

dış sistemler olarak adlandırılmaktadır. 

Robot Kol: 

Teknofest 2019 yarışma şartnamesinde belirtilen enkaz çıkarma ve Dumlıpınar’ı kurtarma 

görevlerini başarı ile tamamlamak için yüksek hassasiyetli ve güçlü mekanizmaya sahip bir 

robot kola ihtiyacımız vardı. Ar-Ge çalışmalarımız haricinde bu özellikleri taşıyan Newton 

Subsea Gripper kullanmaya karar verdik. 

PWM sinyalleri ile açılıp kapanması özelliği bize sistem entegrasyonu bakımından kolaylık 

sağlamıştır. 

 

 

Teknik özellikleri: 

• Giriş gerilimi: 9-18 Volt 

• Maksimum akım: 6 A 

• Tutuş kuvveti: 97- 124 N 

• Havadaki ağırlığı: 616 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda Lumen Subsea Light 

kullanımının bizim yararımıza olacağına karar verdik. 

Özellikle içindeki mikro işlemci sayesinde ara ışık değerlerini 

de sağlamasından dolayı kullanışlı bir ekipmandır. 
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Görüldüğü gibi gerek yazı okuma gerek obje tespitinde yeterli aydınlatma için ara parlaklık 

değerlerini kullanabilmekteyiz. 

Teknik özellikleri: 

• Besleme gerilimi: 7-48 volt 

• PWM gerilimi: 3- 48 volt 

• Maksimum akım: 15/v A 

• Maksimum aydınlatma: 1500 lumen 

• Renk sıcaklığı: 6200 kelvin 

• Havadaki ağırlığı: 102 g 

Aşağıdaki fotoğraflarda elektronik ekibimizin, elektronik devreyi kurma ve elektronik sistemin 

teknik çiziminden görüntüler bulunmaktadır. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Pixhawk ile Raspberry Pi serial portları üzerinden haberleşmektedir. Veri kaybını en aza 

indirgemek istenmesinden, veriler Raspberry Pi üzerinden Ethernet kablosu ile bilgisayara 

iletilmektedir. Robot kontrolü için tamamen açık kaynak olan ArduSUB Firmwall’ı 

kullanılmaktadır. Kontrol QGroundControl yazılımı ile sağlanmaktadır. Aynı Zamanda .NET 

ailesine ait olan C# ile otonom ara yüzü sağlanmaktadır. C# ara yüzünden python ile yazılmış 

otonom komutları çağrılacaktır. 

Robot Modları: 

Robot daha önceden programlanmış belirli modlara sahiptir. Bu modlar robotun farklı çalışma 

durumlarında farklı reaksiyonlar vermesini sağlar. Operatörümüz sürüş esnasında yapılacak 

göreve şartlara uygun olarak bu modlar arasında geçiş yapmaktadır. Belirtilen modlar aşağıda 

sıralanmıştır. 

• Stabilize Mod: Sensörlerden gelen verilere göre robot kendi dengesini ve yüksekliğini 

otonom olarak sabit tutar. Pilot sadece hareket etme komutlarını verir. 

• Acro Mod: Acro (Acrobatic) modu açısal hız sabitleme yapar. 

• Manual: Pilot hiçbir sensörden veri almadan doğrudan motorlara komut gönderir. 

• Depth Hold: Pilot elini kumandadan çektiğinde robot derinlik seviyesini sensör verilerine 

göre sabit tutmaya çalışır. Stabilize moduna benzer; fakat bu mod sadece derinliği sabit 

tutar. 

• Position Hold: Konum Tutma modu, pilot kontrol girişleri boş olduğunda aracın mutlak 

konumunu, tutumunu ve yönünü dengeler. Araç pilot tarafından manevra ve yeniden 

konumlandırılabilir. 

• Auto:Otomatik mod, otomatik pilotta depolanan görevi bağımsız olarak yürütür. Pilot 

kontrol girişleri çoğu durumda dikkate alınmaz. Araç devre dışı bırakılabilir veya görevi 

iptal etmek için mod değiştirilebilir. 

• Circle: Daire modu, aracın önü merkez noktaya bakacak şekilde daireler halinde hareket 

eder. 

• Guided: Kılavuzlu mod, aracın hedef konumunun bir yer kontrol istasyonu veya yardımcı 

bilgisayar tarafından dinamik olarak ayarlanmasını sağlar. 

Otonom Parkuru için Hazırlanan Yazılımın Algoritma Şemaları: 

• Engel Geçiş Görevi: 
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• Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Rovpy: 
 
Baurov takımının vizyonlarından biri olan maliyeti düşük ama katma değeri yüksek olan 

yazılım alanında araştırma gelişme yapmaktır. Bu vizyon doğrultusunda Rovpy adı verilen 

sadece rov araçları için bir kütüphane tasarlanmıştır. Kütüphane doğrudan rov araçları için 

geliştirilmiş olup piyasada python için geliştirilmiş olan tek kütüphanedir. Evrensel python 

kütüphaneleri paket yöneticisi üzerinde insanlarla tamamen ücretsiz olarak paylaşılmış olup 

kısa bir sürede 290 kez indirilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rovpy kendi içerisinde 2 farklı kategori içermektedir. Bunlardan bir tanesi temel işlemler, 

diğeri görüntü işlemedir.  
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Rovpy ile Görüntü İşleme: 
 
Rovpy içerisinde hazır görüntü işleme yazılımları barındırarak her seferinde tekrardan kod 

yazılmasını minimize etmektedir. Rovpy daire algılama, renk işleme , çizgi algılama ve köşe 

algılama yeteneklerine sahiptir. 
 

Rovpy ile Renk İşleme: 
Rovpy  renk işlemek için kendi üzerinde hsv formatında upper ve lower değerlerine sahiptir. 

Böylece her seferinde renk kalibrasyonu yapılmasını engelleyerek büyük bir problemi 

engellemektedir. 
Rovpy üzerinde barındırdığı hazır renk kodları ve hsv değerleri : 
 

"blue": {"upper": "126, 255, 255", 
"lower":"94, 80, 2"}, 

 
"red": {"upper": "255, 255, 255", 

"lower":"171, 160, 60"}, 

 
"brown": {"upper": "30,255,255", 

"lower":"20,100,100"}, 

 
"green": {"upper": "102, 255, 255", 

"lower":"25, 52, 72"}, 

 
"orange": {"upper": "25, 255, 255", 

"lower":"10, 100, 20"}, 

 
"pink": {"upper": "11,255,255", 

"lower":"10,100,100"}, 

 
"black": {"upper": "50,50,100", 

"lower":"0,0,0"}, 

 
"purple": {"upper": "120, 255, 255", 

"lower":"80, 10, 10]"}, 

 
"yellow": {"upper": "44, 255, 255", 

"lower":"24, 100, 100"}, 

 
"white": {"upper": "0,0,255", 

"lower":"0,0,0"}, 

 

Renk işleme fonksiyonu python üzerinden rovpy.colordetect(frame,color,w=320,h=240) 

şeklinde çağırmaktadır. Burada frame gelen görüntüyü  color işlenmek istenen rengi , w 

genişliği , h ise görüntünün yüksekliğini temsil etmektedir. Bu şekilde istenen görüntünün 

boyutlarında oynama yapılarak işlenecek veriden tasarruf edilir. Renk işleme fonksiyonu 4 adet 

değişkeni geri döndürmektedir.  
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Bunlar : 
• x : Algılanan objenin x konumu 

• y : Algılanan objenin y konumu 

• r : algılanan objenin büyüklüğü 

• frame : görüntünün işaretlenmiş hali 

 

Renk işlemek için örnek bir kod :  

 
Görüntü üzerinde görüldüğü gibi minumum 100 satır tutacak kod Baurov ekibi tarafından 

geliştirilen kütüphane ile 8 satır tutmaktadır.  
 
Rovpy ile renk işleme çalışma anından bir görüntü aşağıda verilmiştir. 
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Rovpy ile Şekil İşleme: 
Rovpy kendi üzerinde belirli şekilleri işlemek için hazır fonksiyonlara sahiptir. Renk işleme 

başlığında görüldüğü gibi az kod ve az hata yapılmasını sağlayarak şekil işlemeyi 

sağlamaktadır. 
 
Rovpy kütüphanesi ile bir daireyi algılamak için  
rovpy.circledetect(frame,param1=35,param2=50,minRadius=0,maxRadius=0,w=320,h=240) 

fonksiyonunu çağırmanız yeterlidir. Fonksiyonun aldığı inputlar ve anlamları aşağıda 

belirtilmiştir. 
 

• frame : işlenecek olan görüntü 

• param1 : Yuen vb. Kenar tespiti için kullanılan gradyan değeri 

• param2 : Cv2.HOUGH_GRADIENT yöntemi için akümülatör eşik değeri. Eşik değeri 

ne kadar küçük olursa, o kadar çok daire algılanır (yanlış daireler dahil). Eşik değer 

ne kadar büyük olursa, potansiyel olarak o kadar fazla daire döndürülür 

• minRadius : Algılanacak minumum büyüklükteki daire 

• maxRadius : Algılanacak maksimum büyüklükteki daire 

• w : görüntünün genişliği 

• h : görüntünün yüksekliği 

 
Aşağıda örnek bir daire işleme kodu verilmiştir. 

 
Daire fonksiyonu bazı değişkenleri geri döndürmektedir. Döndürülen değişkenler ve 

anlamları aşağıda verilmiştir. 
• x : Algılanan objenin x konumu 

• y : Algılanan objenin y konumu 

• radius: algılanan objenin büyüklüğü 

• frame : görüntünün işaretlenmiş hali 

Rovpy ile daire işleme çalışma anından bir görüntü aşağıda verilmiştir. 
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Rovpy ile temel işlemler: 

Baurov ekibi tarafından geliştirilen Rovpy kütüphanesi kendi içerisinde birçok işlemi 

kolaylaştırmak için hazır temel fonksiyonlara sahiptir. Bu fonksiyonların birçoğu Baurov 

sayesinde rov ekosisteminde ilk defa kullanılmıştır. 

 

Rov ile bağlantı: 

Rovpy kütüphanesi ardusub ile çalışan araçlarla doğrudan bağlantı kurabilmektedir. 

connectrov(mode="STABILIZE",connect="/dev/ttyACM0") fonksiyonu ile araçla bağlantısını 

sağlamaktadır. 

connectrov fonksiyonu mode ve connect olmak üzere 2 farklı değişken almaktadır. 

 

• mode : Aracın çalışma modu 

• connect : Bağlantı portu serial veya udp/tcp üzerinden haberleşebilir. 

 

Aracın çalışabileceği çalışma modları aşağıda verilmiştir. 

        0: 'STABILIZE', 

        1: 'ACRO', 

        2: 'ALT_HOLD', 

        3: 'AUTO', 

        4: 'GUIDED', 

        7: 'CIRCLE', 

        9: 'SURFACE', 

        16: 'POSHOLD', 

        19: 'MANUAL', 

 

Araç ile iletişim kurulduktan sonra rovpy kütüphanesi aracınızı arm veya disarm etmenizi 

sağlayan belirli fonksiyonlara sahiptir. Aracınızı aktif etmek için rovpy.arm() komutunu, pasif 

etmek için rovpy.disarm() komutunu kullanabilirsiniz. 

Aşağıda robotu aktifleştirmek için örnek kod verilmiştir. 

 

from rovpy import rovpy 

 

rovpy.connectrov("STABILIZE","/dev/ttyACM0")  

rovpy.arm() 

 

3.2 Rov üzerinden sensör verilerini çekmek. 

Rovpy kütüphanesi doğrudan rov üzerinde bulunan kontrolcü üzerinden ahrs verilerini 

toplayabilmektedir. Bu işlemi yapabilmek için Rovpy üzerinden rovinfo() fonksiyonunun 

çağrılması gerekmektedir. 

Rovpy kütüphanesinin geri döndürdüğü veriler aşağıda verilmiştir. 

 

• AHRS Verileri: Pixhawk üzerinde bulunan “ST Micro LSM303D 3-axis 14-bit 

accelerometer / magnetometer” üzerinden  gelen verileri toplar. 

• AHRS2 Verileri : Pixhawk üzerinde bulunan “Invensense MPU 6000 3-axis 

accelerometer/gyroscope” üzerinden gelen verileri toplar 

• AHRS3 Verileri : Pixhawk Üzerinde bulunan “ST Micro L3GD20 3-axis 16-bit 

gyroscope” üzerinden gelen verileri toplar. 

• VFR_HUD Verileri : Pixhawk üzerinde bulunan “MEAS MS5611 barometer” 

üzerinden gelen verileri toplar. 
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Rovpy kütüphanesi ile sensör verilerinin toplanması için örnek kod ve çıktı aşağıda verilmiştir. 

 

from rovpy import rovpy 

rovpy.connectrov("STABILIZE","/dev/ttyACM0") #connectrov(mode,port or udp url) 

rovpy.rovinfo() 

 

''' 

 

Çıktı: 

{'mavpackettype': 'AHRS2', 'roll': -0.11364290863275528, 'pitch': -0.02841472253203392, 

'yaw': 2.0993032455444336, 'altitude': 0.0, 'lat': 0, 'lng': 0} 

{'mavpackettype': 'AHRS3', 'roll': 0.025831475853919983, 'pitch': 0.006112074479460716, 

'yaw': 2.1514968872070312, 'altitude': 0.0, 'lat': 0, 'lng': 0, 'v1': 0.0, 'v2': 0.0, 'v3': 0.0, 'v4': 0.0} 

{'mavpackettype': 'VFR_HUD', 'airspeed': 0.0, 'groundspeed': 0.0, 'heading': 123, 'throttle': 0, 

'alt': 3.129999876022339, 'climb': 3.2699999809265137} 

{'mavpackettype': 'AHRS', 'omegaIx': 0.0014122836291790009, 'omegaIy': -

0.022567369043827057, 'omegaIz': 0.02394154854118824, 'accel_weight': 0.0, 'renorm_val': 

0.0, 'error_rp': 0.08894175291061401, 'error_yaw': 0.0990816056728363} 

''' 

 

Rovpy üzerinden aktüatörlere komut göndermek 
 
Rovpy kütüphanesi kendi üzerinde hareket, yönlendirme ve kontrol yapılarına sahiptir. Bu 

yapılar ile kolaylıkla robota komut gönderebilmektedir. Bir Rov’un sahip olabileceği 

kabiliyetlerin görseli aşağıda verilmiştir. 
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Rovpy kendi üzerinde barındırdığı kabiliyet komutları aşağıda verilmiştir. 

• pitch(speed) # Robota pitch hareketini yaptırır . hız değeri 1 ile -1 arasında olmalıdır. 1 = 

maksimum ileri -1 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• roll(speed) # Robota throttle hareketini yaptırır.  hız değeri 1 ile -1 arasında olmalıdır. 1 = 

maksimum ileri -1 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• throttle(speed) # Robota throttle(Kabiliyet görseli üzerinde up ve down) hareketini 

yaptırır.  hız değeri 1 ile -1 arasında olmalıdır. 1 = maksimum ileri -1 maksimum geri 

dönüşü temsil eder. 

• yaw(speed) # Robota yaw hareketini yaptırır.  hız değeri 1 ile -1 arasında olmalıdır. 1 = 

maksimum ileri -1 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• forward(speed) # Robota ileri geri hareketini yaptırır.  hız değeri 1 ile -1 arasında olmalıdır. 

1 = maksimum ileri -1 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• lateral(speed) # Robota lateral hareketini yaptırır. hız değeri 1 ile -1 arasında olmalıdır. 1 = 

maksimum ileri -1 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• camerapan(speed) # Kameraya bağlı servoyu sağa veya sola çevirir. hız değeri 1 ile -1 

arasında olmalıdır. 1 = maksimum ileri -1 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• cameratilt(speed) #  Kameraya bağlı servoyu aşağı veya yukarı çevirir. hız değeri 1 ile -1 

arasında olmalıdır. 1 = maksimum ileri -1 maksimum geri dönüşü temsil eder. 

• light1level(power) # Işık seviyesini ayarlar. 1 ile -1 arasında değerler alır. 0 = kapalı 1 ve -

1 = tam güç 

• light2level(power) # Işık seviyesini ayarlar. 1 ile -1 arasında değerler alır. 0 = kapalı 1 ve -

1 = tam güç 

• videoswitch(speed) # 1 ve -1 arasında değer alabilir. 

 
Rovpy diğer kütüphanelerden farklı olarak bir mapping fonksiyonuna sahiptir. Var olan 

Ardusub, pymavlink kütüphanelerinde motorlara güç vermek için pwm şiddet değeri veya 

joystick axis değeri gibi karmaşık değerler girilmesi gerekmektedir. Fakat Rovpy kendi 

üzerinde bulunan mapping fonksiyonu ile -1 ile 1 arasında ondalıklı sayılar girerek işlemlerin 

kolaylaştırılmasını sağlamıştır. 
Aşağıda örnek bir rov kontrolü yazılımı verilmiştir. 

from rovpy import rovpy 

rovpy.connectrov("STABILIZE","/dev/ttyACM0") #connectrov(mode,port or udp url) 

rovpy.arm() 

a = 0 

while(a < 1000): 

a+1 

rovpy.forward(0.5) # forward(speed) 0.5 is half speed 

''' if you can want use this commands 

rovpy.pitch(speed) 

rovpy.roll(speed): 

rovpy.throttle(speed) 

rovpy.yaw(speed) 

rovpy.forward(speed) 

rovpy.lateral(speed) 

rovpy.camerapan(speed) 

rovpy.cameratilt(speed) 

rovpy.light1level(power) 

rovpy.light2level(power) 

rovpy.videoswitch(speed) 

''' 

rovpy.disarm() 
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Görüntüyü netleştirmek: 
Baurov ekibinin üzerinde araştırma geliştirme yaptığı diğer alanlar su altında kamera tarafından 

algılanan mavi renk katmanının yok edilmesi, görüntünün netleştirilmesi, kameranın daha uzağı 

görebilmesini sağlamaktır. 
Kamera önünde bulunan örnek renk katmanı aşağıda verilmiştir. 

 
Baurov takımı bu katmanı yok etmek için bir çok akademik tarama yapmış olup en verimli ve 

yerli geliştirilen akademik makalelerden sea-thru üzerinde çalışmıştır.   
 
sea-thru ile suyun renk katmanını silmek:  

 
Sea-thru yazılımı açık kaynaklı bir yazılım olmadığı için baurov takımı yayınlanan makale 

üzerinde bulunan bilgilere göre geliştirmeler yapmakta olup büyük bir adım kaydetmiştir.  

Fakat hala yazılım son haline ulaşmamıştır. 
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Görüntü üzerinde bulunan objelerin daha net görünür hale gelmesi için geliştirilen yazılım 

görüntü üzerinde Homomorfik , histogram görüntüsünü adapte etme ve rgb(kırmızı , yeşil , 

mavi) renklerinin belirginleşmesi için bir yazılım geliştirmiştir. Homomorfik filtrasyon 

algoritması ve kodları aşağıda belirtilmiştir. 
 

 
Görüntü üzerinde histogram renk adaptasyonu için kodlar aşağıda verilmiştir. 

 
Renklerin belirginleşmesi ve kontrastın arttırılması için gerekli kodlar aşağıda verilmiştir 



 

62 
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Sonuç aşağıdaki gibidir. 
Görüntü girdisi:  

 

Görüntü çıktısı: 
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Daire algılama ve robotu hizalamak: 

Daire algılama işlemi için Baurov ekibi tarafından geliştirilen Rovpy kütüphanesi üzerinden 

daire algılama fonksiyonu kullanılmıştır. 
Hizalama işlemi için algılanan görüntünün genişliği ve yüksekliği 2’ye bölünüp merkez noktası 

bulunmuştur. Bu bilgilere ek olarak merkez noktaya dönmesi için PID sistem kullanılmış olup 

20 piksellik hata payı bırakılmıştır. 
Aşağıda gösterilen görsel algılanan objenin koordinat tablosunda gösterilmesi ve 

işaretlenmesini baz almıştır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merkezden 20 piksellik sapma payı bulunduğu için robot -32 piksel dönerek sola hareket 

edecektir. Böylece x düzleminde değeri 180 olacaktır. 
Y düzleminde ise 6 piksel yukarı hareket ederek y düzlem değeri 140 olacaktır. 
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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. 

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

bulunmaktadır. Arayüz şu şekildedir: 
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5. GÜVENLİK 

Robotik araştırmalarındaki yeni trendlerin amacı, robotları insanların sosyal yaşantılarına 

adapte etmektir. Bu durumda robotik için önemli olan, robotun ve çevresinin güvenliğidir. Bu 

amaç doğrultusunda robotu yaparken uygulanması gereken güvenlik önemlerini her bir ekip 

üyemiz için zorunlu hale getirdik. Bu sayede robotun güvenliği ve daha da önemlisi ekip 

arkadaşlarımızın güvenliğini riske atmamış olduk.  

Güvenlik Felsefemiz ve Güvenlik Yönetmeliklerimiz: 

BAUROV Ekibi olarak güvenlik felsefemiz, “Ekip arkadaşlarımız en değerli kaynağımızdır ve 

hiçbir şey kişisel güvenlikten daha önemli değildir.” Tüm kazaların önlenebileceğine ve 

emniyetin herkesin işinin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz.  

Güvenlik yönetmelikleri, yaralanmayı önlemeyi veya azaltmayı amaçlayan zorunlu 

gereklilikler olarak tanımlanmaktadır. (Barss, Peter, Gordon Smith, Susan Baker, and Dinesh 

Mohan. Injury Prevention: An International Perspective. New York: Oxford University Press, 

1998.) 

BAUROV ekibi olarak güvenlik yönetmeliklerimizi 4 ana başlık altında topladık:  

• Mekanik Güvenlik 

• Elektronik Güvenlik 

• Yazılım Güvenliği 

• Çalışma Alanı ve Test Güvenliği 

 

Mekanik Güvenlik: 

• BAUROV ekibi olarak robotu yaparken başta takım üyelerini ve kullandığımız mekanik 

parçaların güvenliğini sağlamak amacıyla mekanik güvenlik önlemlerine dikkat 

ediyoruz. Güvenlik Önlemleri aşağıda belirtilmiştir, 

• 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. 

• Motorlar üzerinde çalışma yaparken etrafında el, kol vs. ve motora zarar verebilecek 

küçük parçalar bulunmamalıdır. 

 

Elektronik Güvenlik: 

BAUROV ekibi olarak robotu yaparken başta takım üyelerini ve kullandığımız elektronik 

parçaların güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik güvenlik önlemlerine dikkat ediyoruz. 

Güvenlik Önlemleri aşağıda belirtilmiştir, 

• Elektronik parçalar üzerinde çalışma yaparken parçaların üstünden akım geçmediğine 

emin olunmalıdır. 

• Kısa devreler sonucu oluşabilecek yanma durumlarında etrafımızda yangın söndürme 

tüpü bulunmalı ve bilir kişi tarafından hemen müdahale edilmelidir. 
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• Kullanılan kabloların açıkta kalan kısımları su geçirmeyecek şekilde kapatılmalıdır. 

• Elektronik işlemler sırasında çarpılmalardan koruma amacıyla eldiven giyilmesi 

zorunludur. 

• Robotta meydana gelebilecek sorunlar karşısında “acil kapatma butonunun” çalışır 

halde olmasına dikkat edilmelidir. 

Yazılım Güvenliği: 

BAUROV ekibi olarak robotun yazılımı sırasında başta takım üyelerini ve kullandığımız 

yazılım parçalarının güvenliğini sağlamak amacıyla yazılım güvenlik önlemlerine dikkat 

ediyoruz. Güvenlik Önlemleri aşağıda belirtilmiştir, 

• Yazılım sırasında kullanılan teknik ekipmanların yanında sıvı bir madde 

bulunmamalıdır. 

• Yazılımda kullanılacak olan kartların bilgisayara güvenli bir şekilde bağlandığından 

emin olunmalıdır. 

 

Çalışma Alanı Güvenliği: 

BAUROV ekibi olarak robotun yapıldığı çalışma ortamının güvenliğini ve düzenini sağlamak 

amacıyla çalışma alanı güvenliği önlemlerine dikkat ediyoruz. Güvenlik Önlemleri aşağıda 

belirtilmiştir, 

• Çalışma alanında kullanılan bütün ekipmanlar gün sonunda yerlerine temiz ve düzgün 

bir şekilde yerleştirilmelidir. 

• Etrafta kesici ve delici yüzeylere sahip teknik ekipmanlar bırakılmamalıdır. 

• Çalışma işlemleri sonunda kullanılan elektrikli eşyalar prizde takılı bırakılmamalıdır. 

• Yerlerde herhangi bir eşya bırakılmamalıdır. 

• Zeminin ıslak veya kaygan olmamasına dikkat edilmelidir. 

• Robot üstünde yapılan çalışmaların sonunda robot güvenli bir yere etrafında uyarılar 

bulunarak bırakılmalıdır. 

 

Üretim Aşamalarında Alınan Güvenlik Önlemleri: 

• CNC operatörü işlemler sırasında iş güvenliği için gözlük ve eldiven kullanmıştır. 

• Kaynak işlemleri sırasında ısı ve ışıktan korunmak için maske ve eldiven takılmıştır. 

• Elektrik kaçaklarının meydana getirebileceği olası tehlikelerden korunmak için kontrol 

kalemi kullanılmıştır. 

 

Test Aşamalarında Alınan Güvenlik Önlemleri: 

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

olunmalıdır. 

• Kullanılan akrilik tüpün içinde hava kalmadığı teyit edilmelidir. 

• Operatöre gerekli bilgilendirmeler öncesinde yapılmalıdır. 

• 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. 
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• Test sonrası robot temiz suyla yıkanmalıdır. 

• Test sonrasında robot tamamen kurumadan elektronik parçaların hiç birisine 

dokunulmamalıdır. 

 

 

Güvenlik Kontrol Listesi: 

BAUROV ekibi olarak güvenlikten sorumlu birimimiz tarafından hazırlanan güvenlik kontrol 

listesi bulunmaktadır. Yarışma esnasında yapılacak son kontroller ve görevli kişiler aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. 

 

GÜVENLİK ÖNLEMİ SORUMLU KİŞİLER 

Takım üyelerinde eldiven ve gözlük 

bulunmalıdır 

Elif Su Özoğlu 

Güvenlik butonunun çalıştığı kontrol 

edilmeli. 

Batuhan Ekin Akbulut 

Motorlar çalışırken etrafı güvenli hale 

getirilmeli. 

Burak Uçar 

Kabloların dağınık olmamasına dikkat 

edilmeli. 

Mehmet Koç 

Çalışma alanının düzenliliği sağlanmalı. Zeynep Arslan 

Sızdırmazlık için gerekli koşullar sağlanmalı. Arda Akgül 

Yazılımın doğru çalıştığı ve elektronikte 

kaçak olmadığı teyit edilmeli. 

Enis Getmez 

Batuhan Ekin Akbulut 

 

Karşılaşılabilecek Güvenlik Problemleri ve Çözümleri: 

Güvenlik önlemlerinin uygulanmasına ne kadar dikkat etsek de başımıza gelebilecek güvenlik 

problemlerinin çözümleri hakkında BAUROV ekibi olarak temkinli davranmaktayız. Aşağıda 

karşılaşılabilecek güvenlik problemleri ve çözümleri açıklanmıştır. 

 

PROBLEM 1: Elektrik devrelerinde aşırı yük ya da gerilim oluşması ve yangın çıkması. 

ÇÖZÜM: Duman, yanık kokusu, alev gibi durumlarla karşılaşan kişiler soğukkanlı olmalı ve 

panik yapmadan çevresindeki kişileri uyarmalıdır, Acil durum butonu kullanılmalı ancak 

çalışmazsa en yakındaki yangın tüpü ile duruma müdahale edilmelidir. Yangın önlenemez ise 

olay yeri hızla terk edilmeli ve 110 itfaiye aranarak haberdar edilmelidir. 

 

PROBLEM 2: Motorlar çalışırken ekip üyelerinden birinin elinin sıkışması. 

ÇÖZÜM: Acilen robota verilen güç kesilmeli ve hemen sağlık ekiplerine haber verilmelidir. 

 

PROBLEM 3: Test sırasında havuzda robotun su geçirmesi sonucu oluşabilecek elektrik 

kaçağı. 

ÇÖZÜM: Kimsenin suyla temas haline olmadığı kontrol edilmeli. Havuzdaki robotun 

çıkartılması için görevli kişilere haber verilmeli ve durumdan bahsedilmelidir.  
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6. TEST  

 

Bu başlık altında toplam 2 adet testten bahsedeceğiz. İlk olarak bilgisayar ortamında yaptığımız 

simülasyonları anlatarak gerçek ortamı bilgisayar üzerinden test etme sürecimizi açıklayacağız. 

İkinci olarak ise geçmiş senelerde uyguladığımız ve yarışma esnasında büyük faydalarını 

gördüğümüz test senaryolarını fotoğraflar üzerinden anlatarak bu testlerin sağladığı avantajları 

açıklayacağız. Ayrıca bu test senaryoları çalışmalarımızı hayata geçirmeye başladığımızda 

direkt olarak uygulayacağımız senaryolar olacaktır. 

➢ Simülasyonlar: 

• Pixhawk – MATLAB/Simulink Konum Belirleme: 

Kurduğumuz bu sistemin çalışması robotumuzun başlangıç konumunu bilmemize bağlı olarak 

çalışmaktadır. Temel olarak aşağıda gösterdiğimiz MATLAB için Pixhawk eklentisini 

yükleyerek işlemlere başladık. Bu eklenti sayesinde Pixhawk içinde bulunan IMU verilerine 

anlık olarak ulaşım sağlayabilmekteyiz. Bu verilerden ana olarak işlem yaptığımız girdi ivme 

ölçerden gelmektedir. 

Bu eklenti sayesinde erişebildiğimiz ivme ölçer verisini kullanabilmek için bir Simulink modeli 

oluşturduk. Bu modelde temel olarak ivmeden hız ve pozisyonlara dönüşüm sağlayarak, 

Pixhawk’ı hareket ettirdiğimizde anlık olarak robotumuzu noktasal bir şekilde grafikte çıktı 

olarak dolaşımını ve havuz içindeki konumunu görüntüleyebiliyoruz. 
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Bu grafiği oluşturmak için arkada çalıştırdığımız Simulink bloğu ise şu şekildedir: 

İvme ölçerin 3 ekseninden(x,y,z) aldığımız veriyi işleyerek çıktı grafiklerini oluşturuyoruz. 

Girdilerin işlendiği alt sistem bloğu ise şu şekildedir: 

 Girdiden aldığımız ivme ölçer verisini sırayla iki kez integralini alarak pozisyon ve hız 

verilerine ulaşabilmekteyiz. Ulaştığımız bu verilerden istediklerimizi istediğimiz şekilde 

işleyerek ilgili grafiklere ulaşılabilir. Biz burada ivme ölçerden aldığımız veriler ışığında 

sağlıklı bir şekilde havuz içindeki tahmini konumumuzu saptayabildiğimizi görmek için test 

işlemlerinde uyguladık. 
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• UWSim: 

Bu program Gazebo temelli, açık kaynaklı bir su altı robotik simülasyon programıdır. Biz bu 

programı kullanarak görüntü işleme ve kontrol algoritmalarımızın düzenli olarak çalışıp 

çalışmadığını test ettik. Bu kapsamda su altı ortamında farklı nesneleler tanımlayarak 

programın bize hazır olarak verdiği robotun o hedefe kilitlenip ilerlemesini test ettik. Bu şekilde 

istediğimiz ortamı bilgisayar üzerinde simüle edebildik. Aşağıdaki görselde havuz kenarında 

bulunan bir objeyi tanımlamamız ve o objeye doğru yönelerek izleyeceğimiz yolun kırmızı 

çizgi halinde oluştuğunu görebilirsiniz. Uwsim kurulumu için ros paketlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Uwsim  “ROS Groovy / Hydro / Indigo / Jade / Kineetic / Melodic” ros 

paketlerini desteklemektedir. Baurov ekibi olarak yapılan araştırmalar sonucunda kullanılan 

ubuntu sürümüne en uyumlu Ros Melodic olduğuna karar verilmiştir. 

 

apt-get install ros-melodic-uwsim 

 

Komutu terminale yazılarak uwsim kurulumu gerçekleştirilmiştir.  

gerekli sanal havuz ortamının ve fizik simülatörlerinin çalıştırılması için aşağıdaki adımlar 

izlenmiştir. 

 

roscore yazılımının çalıştırılması 

roscore 

rosrun komutu ile uwsim yazılımının çalıştırılması 

rosrun uwsim uwsim 

Sonuç olarak havuz ortamı çalışmış olup aşağıda belirtilen görselle karşılaşılmıştır. 
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➢ Test Senaryoları: 

• Sızdırmazlık Testi: Robotumuzun elektroniklerini taşıyan sızdırmaz tüpün üzerinde vakum 

testi yapmak için 1 adet vakum portu bulunmaktadır. Bu port sayesinde suya girmeden önce 

su sızdırıp sızdırmıyor olduğumuzu test edebiliyoruz. Tüp içi basınç -0,3 bar ile -0,7 bar 

aralığında bırakılıp herhangi bir değişim gözlenmez ise testi başarıyla geçmiş olarak 

sayılacaktır. 

 

• 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. 
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• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

çalışmadığını anlamak için testler yapılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sürüş testleri yapılarak hem operatörümüze tecrübe kazandırmalıyız hem de robotumuzun 

teknik eksikliklerini görerek bunları gidermeliyiz. Sürüş testleri hem serbest sürüş hem de 

görevleri yerine getiren sürüş olarak 2 kapsamda yapılmalıdır. 

 

• Aynı sürüş testi otonom sürüş için de tekrarlanmalıdır. Bu sefer testler içinde hedef algılama 

hedef yönelme ve başarıyla tamamlama aşamaları test edilmelidir. 
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7. TECRÜBE 

 

Bu kısımda geçmiş senelerden edindiğimiz tecrübeleri fotoğraflı bir şekilde anlatacağız. Bunun 

yanında karşılaşmış olduğumuz hataları da ekleyeceğiz. Bu tecrübeler ışığında bu sene robot 

yapım aşamasında olabildiğince daha hızlı ilerleyerek mümkün olduğunca hata yapmamaya 

çalışacağız. 

 

• Sızdırmazlık: 

Robotumuz üzerindeki en önemli elde ettiğimiz 

tecrübe sızdırmazlık ile ilgilidir. Sızdırmazlık 

sağlandığı sürece robot yapım aşamasının en büyük 

sıkıntılarından birini aşmış oluyoruz. Şu ana kadar 

yaşadığımız sızdırma sorunu kesinlikle sızdırmaz 

tüpümüzle ilgili değildir. Sızdırmaz tüpümüzün 

içerisine dışarıdan tam 14 adet kablo girmektedir. 

Bu kablolar konnektörlerden geçerek epoksileme 

yöntemiyle izole edilmektedir. Bu durumu 14 delik 

açılmış bir kutuyu su içerisinde sızdırmazlığını 

sağlamak olarak değerlendirebiliriz. Öncelikle 5 saat kuruma 1 gün kürlenme süresi olan 

epoksiyi, donma işlemi tamamen tamamlanana kadar kesinlikle su içerisine sokamamalıyız. 

Eğer ki bu işlem tamamlanmadan sokulursa su aradaki hava kabarcıklarından basınç ile kendine 

yol açacak ve kesinlik tüp içerisine doğru yürüyecektir. Epoksi ile ilgili bir diğer önemli nokta 

ise kırılganlıktır. Epoksi su halden katı hale döndüğünde oldukça kırılgan bir yapıya sahip 

olmaktadır. Bu yüzden içerisinden geçen kablolar çok fazla dış temaslarla oynarsa bir süre sonra 

dışını kaplayan epoksi çatlamaya başlayacak ve orada içeriye su yürümesi gerçekleşecektir. 

 

• Korozyonlanma: 

Sızdırmazlık tam anlamıyla sağlansa bile tüp için yaklaşık 50oC ‘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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kırık 
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• Havuz kirliliği: 

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 yarattı. 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. Aşağıda geçtiğimiz seneki 

görüntüyü görebilirsiniz. Görev objeleri yuvarlak içindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Yüzerlik ve yapılan testler: 

Görev esnasında ekstra objelerin taşınması robot üzerinde ekstra ağırlık yarattığı da hesaba 

katılarak robot yüzerliliği çok iyi bir şekilde ayarlanmalıdır. Robotun su içinde nötr yüzmesi 

çok önemli bir kriterdir. Bu yüzerlilik aynı zamanda yapılan testlerde operatörümüze büyük 

sürüş kolaylığı sağlamaktadır. İyi ayarlanmamış yüzerlilik robotumuzun düze bir şekilde 

gitmesine engel olup sürüş rotasını yamultmaktadır. Bir bakıma bu işlemi uygulayarak rot-

balans işlemi yapmış sayılabiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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 

Yüzdürücüler 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Zaman Planlaması: 

Robotik projelerde zaman yönetimini planlamak; yapılmak isteneni iyi düşünmeyi, aşamaları 

tasarlamayı, işlerin ne zaman gerçekleştirileceği ve bu aşamalarda gerekecek kaynakları 

belirlemeyi kapsar. Baurov ekibi olarak başladığımız projelerde öncelikli adımımız zaman 

planlaması yapmaktır. Zaman planlaması sayesinde hangi işlerin öncelikli olduğu ve ne kadar 

zamanda yapılması gerektiği daha anlaşılır olmuştur. Bu önemin farkında olarak aşağıdaki 

zaman çizelgesi oluşturulmuş ve şu anda KTR aşamasına kadar sadık kalınımıştır. 

Bütçe Planlaması: 

Malzeme listesinde bulunan materyaller envanterimizde bulanan materyallerdir ve bunlar için 

ekstra bir ücret ödemeyeceğiz. Bu yüzden aşağıdaki tabloda ekstradan satın almayı 

planladığımız malzemeler ve bunların ücretleri bulunmaktadır. 

Ürün Adet Adet Fiyatı Toplam Fiyat 

Step Motor 3 92,75 TL 278,25 TL 

Step Motor 

Sürücü 

3 12,67 TL 38,01 TL 

Su Geçirmez 

Servo 

3 202,50 TL 607,50 TL 

Alüminyum 

Profil 

6 metre 217,37 TL 217,37 TL 

Karbon Fiber 

Filament 

2 390 TL 780 TL 

Motor 

Ekipmanları 

- 1000 TL 1000 TL 

Ekstre Sarf 

Malzemeleri 

- 1000 TL 1000 TL 

TOPLAM 3921,23 
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RİSK PLANLAMASI: 

Risk planlamasını daha iyi uygulayabilmek için öncelikle karşılaşacağımız riskler hakkında 

detaylı bir araştırma yapmalıyız. Sözlük anlamıyla risk, kötü bir şey olma olasılığıdır. Farklı 

uygulamalarda ortak anlayışa ilişkin riskin uluslararası standart tanımı “belirsizliğin hedefler 

üzerindeki etkisi”dir. Baurov ekibi olarak gerçekleştirmeyi planladığımız her adımda öncelikli 

hedeflerimizden biri de durumun risk analizini yapmaktır. Bu sayede karşılaşabileceğimiz 

belirsiz durumlara yani risklere karşı hazırlıklı oluyoruz. 

Risk Yönetimi Nedir? 

Risk, projemizin zaman çizelgesini, performansını veya bütçesini potansiyel olarak 

etkileyebilecek şeylerdir. Riskler potansiyeldir ve proje yönetimi bağlamında, gerçekler olursa, 

o zaman ele alınması gereken “konular” olarak sınıflandırılırlar. Dolayısıyla, risk yönetimi, 

sorun yaratmadan önce riskleri belirleme, kategorilere ayırma, önceliklendirme ve planlama 

sürecidir 

Risk Yönetimi Felsefemiz: 

Risk yönetimi bizim çalıştığımız sektörde en önemli hususlardan biridir, çünkü onsuz bir 

gelecek hedefi tanımlamak doğru değildir. Riskleri göz önünde bulundurmadan hedeflerimizi 

tanımlarsak, bu risklerden herhangi biri gerçekleştiğinde yönümüzü kaybedecek olma 

ihtimaline karşı risk yönetimi her zaman önceliğimizdir. İş stratejilerimizi uygulamakla ilgili 

belirsizliği azaltmak ve ortaya çıkabilecek fırsatları en üst düzeye çıkarmak için riskleri belirler, 

analiz eder ve yönetiriz. 

Risk Yönetimi: 

Risk yönetimi sürecinin ana unsurları aşağıda listelenmiştir. 

• İçeriği Oluştur: Sürecin geri kalanının gerçekleşeceği bağlamı oluşturup riskin 

değerlendirileceği kriterler belirlenmeli ve analizin yapısı tanımlanmalı. 

• Riskleri Tanımla: Daha fazla analiz için temel olarak nelerin, neden ve nasıl ortaya 

çıkabileceğini belirleyin. 

• Riskleri Analiz Et: Mevcut kontrolleri belirleyip, sonuç ve olasılık açısından riskleri 

bu kontroller bağlamında analiz ediniz. Analiz, potansiyel sonuçların aralığını ve bu 

sonuçların ortaya çıkma ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. 

• Riskleri Değerlendirin: Öngörülen kriterlere göre tahmini risk seviyelerini 

karşılaştırın, böylece risklerin sıralanması ve yönetim öncelikleri tanımlanabilir. 

• Riskleri Tedavi Et: Düşük öncelikli riskler izlenmeli ve gözden geçirilmelidir. Daha 

yüksek sonuç riskleri için, riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için gereken tüm 

hususları dikkate alan özel bir yönetim planı veya prosedürü geliştirin ve uygulayın. 
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• İzleyin ve İnceleyin: Risk yönetim sisteminin performansını ve etkileyebilecek 

değişiklikleri izlemek ve gözden geçirmek. 

• İletişim Kurun ve Danışın: Risk yönetimi sürecinin her aşamasında ve bir bütün olarak 

sürecin uygun aşamasında iç ve dış paydaşlarla iletişim kurun ve danışın 

 

 

 

 

 

GÖREV İLİŞKİLİ RİSK TEHLİKE OLASILIK RİSK 
SKORU 

RİSK YÖNETİMİ 

Herhangi bir 
malzemenin 

hasar görmesi 

Yarışmadan çok 
kısa bir süre önce 

alt sistemimizi 
oluşturan bir 

komponent veya 
daha fazlasının 
hasar görmesi. 

KRİTİK DÜŞÜK 
ORTA 

(6) 

Teknik ekip tarafından 
hasar analiz edilir, hasar 

tamir edilebilecek 
seviyede ise, hasarı tamir 

edip sonrasında iş 
güvenliği çerçevesinde 

test edilir. 

ROV’un 
kullanımı 

Operatörümüz 
hastalanıp 
yarışma 

esnasında faaliyet 
gösteremeyecek 

olması. 

İHMAL 
EDİLEBİLİR 

DÜŞÜK 
ORTA 

(4) 

Takımımızda iki adet 
yardımcı operatör 

bulunmaktadır. Böyle bir 
durumda, onlardan biri 

ana operatörümüz yerine 
robotu yarışma esnasında 

kullanır. 

Prototipi 
hayata 

geçirmek için 
gerekli 

malzemelerin 
temin edilmesi 

Finansal bir sorun 
ile karşı karşıya 

kalınması. 
KRİTİK DÜŞÜK 

ORTA 
(6) 

Ana sponsorlarımızdan 
biri olan Bahçeşehir 
Üniversitesi’n’den ek 
bütçe talep etmek. 

Malzemelerin 
teslim 

süresinin 
gecikmesi 

Geç teslimat 
prototip yapımında 
gecikmeye neden 

olur. 
KRİTİK DÜŞÜK 

ORTA 
(6) 

Materyaller varsa 
üniversite 

laboratuvarlarından ödünç 
alınabilir. Sonra teslimat 
geldiğinde değiştirilebilir. 

Yarışa 
hazırlanma 

Test ve deneme 
sürecinde, robotun 

su aldığı tespit 
edildi. 

KRİTİK DÜŞÜK 
ORTA 

(6) 

Teknik ekip tarafından 
derhal robota verilen 

elektriği kesip, elektrik 
kesilmeden kimsenin 

robota müdahale 
etmediğinden emin 

olduktan sonra, 
robotu sudan çıkartıp 

kurutma işlemine başlanır. 
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Yukarıda belirtilen risk tablosu ile ilişkilendirilen matris aşağıdadır: 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Bu kısımda aracımızda kullanılacak olan özgün parçalar liste halinde sunulacaktır. Bu listedeki 

parçaların özgünlüklerinin detaylı açıklarımı belirtilen bölümlerde mevcuttur. Tekrara düşmemek 

amacıyla bu yöntem tercih edilmiştir. 

• Özgün ve endüstriyel mekanik tasarım. (3.2.1. Mekanik Tasarım) 

 

 

 

 

 

• Adaptif uzama sistemli 2 eksenli robotik kol. (3.2.1. Mekanik Tasarım) 

 

 

 

• Özgün pervane kanadı tasarımı (3.2.2. Malzemeler) 

 

 

 

• Özgün otonom yazılım ve algoritması (3.3.3. Yazılım Ön Tasarım Süreci) 

 

 

 

 

 

 

 

• Parçalı Üretim (3.2.3. Üretim Yöntemleri) 
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• Özgün simülasyon aşamaları: 

Yukarıda anlattığımız MATLAB üzerinden oluşturduğumuz algoritma düşük bütçe ile yüksek 

bütçeli sensörlerin yapabildiği kabiliyeti yapmayı hedeflemiştir. Yarışma sürecine kadar bu 

blokları geliştirip bazı filtreleme yöntemleri de ekleyerek sorunsuz bir şekilde çalışmasını 

hedeflemekteyiz. Aynı zamanda UWSim ortamını tamamen yarışma koşullarıyla aynı şekilde 

düzenleyerek gerçekçi ve özgün bir simülasyon ortamı hedeflemekteyiz. 

 

 

 

 

 

• Yapay zeka: 

Yukarıda yapay sea-thru adlı çalışmadan faydalanarak oluşturulan yapay zeka temelli suyu 

görüntüden kaldırma çalışmamız devam etmektedir. Jetson Nano ile birlikte bu yapay zeka 

uygulamasını otonom periyodu boyunca sorunsuz olarak çalıştıracağız ve üstüne eklemelerde 

bulunacağız. Yapay zeka sistemini bu yarışmada somut bir şekilde uygulayan ilk takım olmak 

hedeflerimizden birisidir. Bu yöntem otonom süresini çok daha güvenli ve hızlı bitirmenin 

yanında akademik anlamda da yeni bir çalışma yaratma imkanı sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

• Rovpy: 

Bu kütüphane Baurov ekibi tarafından oluşturulmuş olup açık kaynak ile paylaşılmıştır. İsteyen 

herkes bu kütüphaneye ulaşabilmektedir. Şimdiden toplamda 206 indirmeye ulaşmış bu 

kütüphane otonom ve manuel sürüş hedefleyen ekipler için Türkiye’de yayınlanmış ilk 

kütüphanedir. İlk olmasının yanında 100 satır sürebilecek işlemleri 1 satırlık kodla halledilmesi, 

kullanım ergonomisi de sağlayarak, kullanıcı dostu bir görev üstlenmiştir. 

  BAUROV ekibi olarak su altı ortamında kontrol işleminin zorluğunun 

farkındayız. Özgünlük anlamında bu yüzden yazılım konusunda ilerleyerek muadili şu anda 

olmayan ürünler üretmeyi amaçlamaktayız. Bu yüzden yönelimimiz donanım üzerine değil 

yazılım üzerinedir. Yarışma da otonom görevleri en hızlı şekilde bitirerek jüri mülakatında bu 

yaptığımız yazılımları detaylı bir şekilde açıklayıp Türkiye’de bu alana gönül vermiş her 

takımın yaptığımız işlerden faydalanmasını gönülden istemekteyiz.  
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• Küre ROV: 

Bir süredir üzerinde çalıştığımız fakat pandemi sebebiyle detayları ve üretilebilirliğini 

netleştiremediğimiz bir tasarımı bu bölümde açıklamanın uygun olacağı düşünüldü. 

Laboratuvar ortamımızda çalışmalarımıza başladığımız zaman ilk olarak bu konsept tasarımın 

üretilebilme konusunda araştırmalara başlayacağız. Üretimi uygun olursa zaman planlamamızı 

yeniden düzenleyerek aşağıda detayları verilen tasarımı hayata geçirmeyi planlıyoruz. 

 

 

 

 

 

Küre şeklindeki bu aracımız alışılagelmiş bütün tasarımların önüne geçeceği 

düşüncesindeyiz. Hidrodinamik kazanımlarının yanısıra bu tasarımla ilgili en dikkat çekici 

detay robot yönleri kavramının ortadan kalkmış olmasıdır. Bu sayede bu robot için 

hazırlayacağımız özel kontrol algoritmasında çok keskin manevralar yaparak istediğimiz rota 

üzerinde hız kesmeden ilerleyebileceğiz. 

Mekanik yapı olarak 2 temel bileşeni bulunmaktadır. Bunların ilki küre formunu 

vermemizi sağlayan pleksi yar kubbelerdir. İki adet yarı kubbe altlı üstlü olacak şekilde 

birleştirildiğinde küre formu yakalanmaktadır. Bilgisayar üzerinde yüzerlik testleri yapıldıktan 

sonra özel kalıp yardımıyla pleksi şişirme yöntemiyle üretilecektir. İkini ana malzeme ise 

bahsedilen 2 yarım kubbeyi bir arada tutan ve sızdırmazlık için içerisinde O-Ring kanalları 

bulunan flanşlardır. Bu flanşlar yapının metal aksamını oluşturarak motorlar ve içeri kablo giriş 

çıkışlarını düzenleyen konnektörler bunların üzerinde olacaktır. Ayrıca altlı üstlü birbirini 

tamamlayan flanşlar arasında kalan kanallar(üstteki teknik çizimde görünen gri kısım) 

sayesinde tıpkı bir sigma profil kullanıyormuş gibi motorlar ve ekstra aksamlar(robot kol, 

aydınlatma fenerleri vb.) şase üzerine rahatlıkla monte edilebilecektir. Konsept dizaynımızı 

hayata geçirebilirsek son derece özgün ve son kullanıcıya dahi hitap edebilecek bir tasarım 

olacaktır. Aşağıda konsept dizaynımızı farklı açılardan teknik çizimlerini görebilirsiniz. 
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