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1. RAPOR ÖZETİ  

Ön tasarım raporunun sonuçları açıklandıktan sonra ekip olarak durum değerlendirmesi 

yapıldı. Öncelikle ön tasarım raporunda düşük puan alınan yerler tespit edildi. Bunlar başlıca 

özgünlük ve tasarım süreçleridir. 8 haftalık bu süreçte kritik tasarım raporu eksiksiz bir 

şekilde tamamlamayı, özgün bir tasarım çıkarmayı ve belirlenen zaman planlamasına uygun 

bir şekilde projeyi yürütmek amaçlanmıştır. Proje çalışmaları devam ederken takım; tasarım, 

donanım ve yazılım olarak 3 farklı ekibe ayrılmıştır. Tasarım ve donanım departmanlarının 

eksik olduğu fark edilmiş, bu konuda eksikleri giderebileceğini düşünülen yeni üyeler dahil 

edilmiştir. Mekanik tasarım aşamasında malzemeler tekrar araştırılıp tasarımda değişiklik 

yapmaya karar verilmiş ve SolidWorks ile çizilmeye başlanmıştır. Donanım aşamasında ön 

tasarım raporunda kullanılması düşünülen bazı elektronik sensör ve araçlarda yenilemeye 

gidilmiştir. Su aracında maliyeti düşük ve daha verimli olduğunu düşündüğümüz malzeme 

seçimine gidilmiştir. Aracın elektronik tasarımı özgünlüğü noktasında gerekli müdahaleler 

yapılıp rapora eklenmiştir. Yazılım bölümünde ön tasarım aşamasında planlanan süreç devam 

edilmiş. Veritabanı tasarlanmıştır. Diğer bölümler tüm ekibin ortaklaşa çalışmasıyla 

doldurulmuştur.   

 

2. TAKIM ŞEMASI 

 

2.1. Takım Üyeleri  

Adı Soyadı Okulu Bölümü / Alanı Sınıfı 

Muhammed Yusuf 

ERSÖZ 

Sakarya Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

2. 

Mustafa 

TEPEÇAM 

Sakarya Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi 

Bilgisayar 

Programcılığı 

1. 

Hamza Yunus 

BOLAT 

Sakarya Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

2. 

Yunus Emre 

GÜNDOĞDU 

Sakarya Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi 

İnşaat Teknolojisi 2. 

Abdullah 

KEPENEK 

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 

4. 

Mehmet Can Aktaş Sakarya Üniversitesi Makine  

Mühendisliği 

2. 

Abdullah 

KOKCAM 

Danışman 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

 

Şekil 2.2.1. Organizasyon seması 

 

Mustafa TEPEÇAM 

• Proje sorumlusu 

• Yazılım sorumlusu 

  

Muhammed Yusuf ERSÖZ 

• Tasarım sorumlusu 

• Mekanik Tasarım Sorumlusu   

 

Hamza Yunus BOLAT 

• Hidrodinamik sorumlusu 

 

Yunus Emre GÜNDOĞDU 

• Maliye sorumlusu 

• Bütçe ve risk sorumlusu 

• Güvenlik sorumlusu 
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Abdullah KEPENEK 

• Elektronik (donanım) sorumlusu 

 

Mehmet Can Aktaş 

• Tasarım sorumlusu 

• Analiz sorumlusu 

• Mekanik sorumlusu 

• Hidrodinamik sorumlusu 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Ön tasarım raporunda teslim edilmiş olan araç tasarımı uygulanabilirliği, görüntüsü ve 

maliyeti yüksek olmasından dolayı yeniden tasarlandı ve tahmini maliyet 7.172,00₺ den 

4.154,00₺’ye indirgendi. Maliyetin fazla olmasından dolayı servo motorlar kaldırılarak, robot 

kol gövdeye sabitlendi. Motorun hareket kabiliyetini arttırmak adına ESC ve motorlar 

değiştirildi. Ön tasarım raporunda belirtilen basınç sensörünün donanımsal olarak yetersiz 

olmasından dolayı basınç sensörü değiştirildi. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Şekil 4.1.1. Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Tasarım planlaması aşamasında özgünlük, minimum maliyet ve maksimum hareket 

kabiliyeti üzerine durulmuştur. Sualtı araç tasarımına karar verilirken detaylı literatür 

çalışmaları sırasıyla;  

• Suda yükselme prensipleri,  

• Dengede kalma koşulları,  

• Motorların çalışma güçleri,  

• Matematiksel modelleme,  

• Araca etki eden hidrostatik ve hidrodinamik kuvvetler,  

• Manevra kabiliyeti,  

• Ağırlık merkezi,  

• Hareket denklemleri,  

• Basınç etkisi ve güvenlik konuları incelenmiştir. 

Ülkemizdeki sualtı araçlarının tasarımları incelendi, denizaltı canlılarının suda nasıl 

hareket ettiği üzerinde duruldu, hidrodinamik kuvvetler ve hidrostatik etkiler düşünüldü, 

sualtında hareket kolaylığını maksimum seviyeye çıkaracak özgün bir geometrik tasarım 

yapıldı. Teknik resim ve render aşağıda paylaşılmıştır. 

 

Şekil 4.2.1.1. Teknik Resim 
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Şekil 4.2.1.2. Sualtı Aracı Render Görüntüsü 

Sualtı aracımızın ebatlarına karar verilirken yarışmanın istekleri ve donanımda 

kullanılacak malzemelerin ebatları dikkate alınmıştır. Tasarıma karar verilirken önceki 

tasarımın üstüne eklenip değiştirilerek aşağıda çizimi bulunan halini aldı. Tasarımın değişen 

her aşamasında gözlemler yapılarak toplamda 6 parçadan oluşan bir final tasarımı yapılmıştır. 

Final tasarımımızda aracın iç parçaları minimum yer kaplayacak şekilde ayarlanmış, olup 

suda batabilmesi için hacmi en minimal ölçüde tutulmuş ve hızlı gidebilmesi için önden 

arkaya genişleyen bir tasarım ortaya çıkarılmıştır. Sualtı araç tasarımı SolidWorks 3D 

kullanılarak çizilmiştir. 

Sualtı aracının mekanik bölümleri; üst gövde, alt gövde, 3 adet yüzgeç ve robot koldan 

oluşmaktadır. Aracın üst gövdesi oval biçimde olup ölçüleri 35*30*8.5 cm’dir. Gövdede 3 

adet motor deliği vardır. Bu motor delikleri 2 tanesi arka kısımda yatay eksende, 1 tanesi de 

ön kısımda dikey eksende motorların çalışabileceği şekilde planlanmıştır. Ön kısımda ki 

motor tutacağı sualtı aracının başlangıç noktasından 12,5 cm uzaklıktadır. Sualtı aracının üst 

gövdesinin arka kısmında motor delikleri birbiriyle simetriktir. Alt ve üst gövdenin et kalınlığı 

7.3mm’dir.Tasarımımızda bulunan 2 adet yüzgeç tasarımımızın üst gövdesine monte 

edilecektir. Bu yüzgeçler cismin estetik gözükmesi ve özgünlük katması için tasarlanmıştır. 

Robot kol sualtı aracının alt gövdesinde kameranın görüş açısı içinde bulunmaktadır. Robot 

kolun yapması gereken görevler araştırılmış ve buna uygun robot kol tasarlanmıştır. Robot kol 

hem taşıma hem de çekme görevini gerçekleştirebilmesi için 90 derece açı ile 2 adet kancası 

bulunmaktadır. Dikey eksende bulunan kancası kaldırma görevini, yatay eksende bulunan 

kancası ise çekme görevini yerine getirir. 
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Şekil 4.2.1.4. Sualtı Aracı ParçaGörüntüleri 

Sualtı aracımızda 3 adet sunnysky x2212 980KV motor kullanılacaktır. Arka kısmında 

bulunan motorlar sualtı aracımızın sağa, sola, ileri ve geri hareketini sağlamaktadır. Orta 

kısımda bulunan motor aracın dalıp çıkma işlemini gerçekleştirecektir. Motor pervaneleri 

suda çalışmaya uygun olarak seçilmiş hafif, maliyeti düşük ve motorlarla entegre 

çalışabilecek şekilde seçilmiştir. Seçtiğimiz pervaneler 3 kanatlı ve plastik seçilmiştir. Motor 

ve pervanelerin güvenliği, iniş kalkışlarda aracımızın hızının arttırılması ve darbelere karşı 

korunması için tasarlanan korumalık motor çevresini 360 derece çevrelemektedir. 

Korumalıklar 3D yazıcı ile PLA+ malzemeden olacaktır. 

Aracımızın ön kısmında raspberry pi v2.1 model kamera bulunacaktır. Kamera araçta 

en fazla görüş açısını sağlayabileceği yere yerleştirecektir. Ön kısmında pleksiglas malzeme 

kullanılacaktır. Aracımızın dışına basınç sensörlü ve sıvı seviye sensörü yerleştirilmiş.  

Cismin hareket kolaylığını sağlamak amacıyla yan yüzeylerine Radiuslar verilmiştir. 

  Sualtı aracımızın gövdesi sert, mukavemetli ve hafif olmasından dolayı PLA+ polimer 

malzeme kullanılmıştır. Aracın su geçirmemesi için vernik kullanılacaktır. Astar boya üzerine 

sprey boya, sprey boya üzerine vernik sıkılarak su geçirmezlik sağlanacaktır. Vida 

deliklerinin conta ile cıvata birlikte kullanılarak su geçirmezliği sağlanacak. Sualtı aracında 

kablo geçen yerlerde silikon ile suyun geçişi engellenecektir. 
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4.2.1.1.TEKNİK DETAYLARI 

• Analiz testleri 

Aracın durgun olmayan halde üzerine uygulanan etkiler. 

X eksenindeki hız analizi:                               

                                                                    

   

Şekil 4.2.1.5. Hız Analiz Görüntüsü 

 

Yoğunluk Analizi: 

 

Şekil 4.2.1.6. Yoğunluk Analiz Görüntüsü 
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Araç Isı Analizi:     

 

Şekil 4.2.1.7. Isı Analiz Görüntüsü 

 

Akışkan Isı Analizi: 

 

Şekil 4.2.1.8. Isı Analiz Görüntüsü 

 

 

• Suda Hareket Prensipleri 

  Pervanelerin altından ve üstünden geçen akışkan kütlelerinin kat edeceği mesafe farklı 

olduğu için, üstten geçen su kütlesinin daha hızlı, altından geçen su kütlesi daha yavaş hareket 

etmek zorunda kalır. 

Bunun sonucu olarak da kanat üzerinden geçen su, kat edeceği yüzey nedeniyle daha 

hızlı hareket eder, daha hızlı hareket eden hava daha az basınç oluşturur. Aynı şekilde pervane 

altından geçen su, daha az yüzey kat edeceğinden daha yavaş hareket edip daha yüksek basınç 

oluşturur. 
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İki yüzeyde oluşan bu basınç farkından dolayı pervane üzerinde kuvvetli basınçtan, az 

basınca doğru, yani aşağıdan yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti oluşur. İşte bu kaldırma 

kuvveti sualtı aracının hareketini sağlayan temel kuvvettir. 

Bir motorlu aracın hareket ettirilebilmesi için, araca uygulanan kuvvetin atalet 

kuvvetinden büyük olması gerekir. Sualtı aracının aşağıya doğru m*g’lik bir kuvvet uygular 

yukarı doğru ise kaldırma kuvveti vardır. Sualtı aracı yükselme işlemi sağlayabilmesi için 

motorun uyguladığı kuvvetin F bileşkeden daha büyük olmalıdır. Motorun uygulaması 

gereken kuvvet aşağıda hesaplanmıştır  

F= kuvvet          m= Kütle                  g = Yer çekimi ivmesi 

F= m . g                                     m =4813 gram                                             g =9,81m/s^2 

F=4,813*9,81=47,21N dur 

Fkaldırma = Vbatan * dsıvı * g (araca uygula) cinsleri kontrol et 

               0,004m^3*1100kg/m^3*9.81m/s^2*(1 KN/1000kgm/s^2) =43,164N 

 

Ggörünür = mg – Fkaldırma  ; 

47,210-43,167 =4,043N  

Sualtı aracının yükselebilmesi için 4.043 N bir kuvvet uygulaması gerekmektedir. 

 

• Ağırlık Merkezi ve Kararlılık 

Sualtı aracının ağırlığının bulunması batmazlık oranı ve ağırlık merkezini 

belirlemede çok önemlidir. 

Ağırlık merkezi sualtı aracında şasenin tam ortasındadır. Ağırlık merkezi SolidWorks ile 

hesaplanmıştır. Sekil 2.1 de belirtilmiştir. Sualtı aracının yoğunluğu hesaplanmış ve ilk 

bulunan verilerde aracın batmadığı gözlemlenmiştir ve sonradan aracın ön kısmına ek ağırlık 

eklenmiştir. 

 

    Pembe koordinat sistemi ile belirtilen nokta sualtı aracının ağırlık merkezi olmaktadır. 

Şekil 4.2.1.9. Ağırlık Merkezi Görüntüsü 

 



 
 

12 
 

 

   Herhangi bir küçük bozucu etki aracı başlangıçtaki konumuna döndüren bir geri 

çağırma kuvvetini (yer çekiminden dolayı) doğurur. Yani aracın ağırlık merkezi g cismin 

kaldırma kuvveti Fk düşey olarak aynı hizada ise kararlı haldedir. Sualtı aracında da bu durum 

gözlenir. 

       

•  Dengede Kalma Koşulları 

Aracın dengede kalma durumu 2 farklı şekilde incelenecektir: 

1) Araç sualtına inerken denge durumu 

        Aracın suyun altına dengeli bir şekilde inebilmesi için ağırlık merkezi cismin tam ortası 

olarak ayarlanmıştır. Sualtı aracının batmazlık oranı hesaplanmıştır ve ek ağırlık konulmasına 

karar verilmiştir. Koyulan bu ağırlıklar sayesinde hiçbir motoru harekete geçirmeden aracı 

sualtına yavaş bir şekilde inebilecektir. Batmazlık oranı aşağıda hesaplanmıştır. 

Yoğunluk, kütle/hacim oranından hesaplanır. Sualtı aracının hacmi 4000cm^3 tür. 

Cismin ağırlığı ise ek ağırlık eklenmeden 4113 gramdır, çıkan yoğunluk; 

4113g/4000cm^3=1,02g/cm^3’dür. Havuz suyunun yoğunluğu 1,1g/cm^3 olduğundan 

dolayı araç bu durumda yüzecektir. Araca 700 gram ek ağırlık eklendikten sonra; 

4813g/4000cm^3 = 1,20g/cm^3‘dür. Havuz suyunun yoğunluğundan büyük olduğundan 

dolayı cisim batacaktır.   

 

2) Sualtı Aracının Hareket Halindeki Denge Durumu  

Sualtı aracının ön kısmında ki motor çift yönlü hareketi sağlayacak bir ESC ile kontrol 

edilmektedir. Bu sayede aracın aşağıya veya yukarıya hareketleri ön kısımdaki motor 

sayesinde sağlanabilmektedir. Aracın simetrik olması her tarafa vuran basıncın aynı 

olmasından dolayı dengede kalmasını kolaylaştırmaktadır. 

  

3) Sualtı Aracına Etkiyen Kuvvetler  

Sualtı araçlarının kontrolü, taşıt üzerine etki eden karmaşık ve doğrusal olmayan 

kuvvetlerden dolayı oldukça zordur. Bu yüzden hidrostatik kuvvetin, matematiksel 

modellenmesine ihtiyaç vardır. 

• Hidrostatik kuvvet: 

Hidrostatik, hareketsiz sıvıların denge şartlarını inceler. Sualtı aracında üzerinde etkili 

olan hidrostatik kuvvetler yer çekimi ve statik kaldırma kuvvetidir. Kullanılmış olan PLA+, 

uygulanan hidrostatik kuvvete dayanaklı olduğundan tercih edilmiştir. 

Port=d*g*h =d*g*(s+h/2)*(1/100) 

Port = 1000kg/m^3*9,81m/s^2*(2.9+0,1/2m)*(1kgN/1000kgm/s^2) 

Port =28.94KNm^2 

F=Port*A 
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F=28,94*(0,34*0,1) 

F=0,98KN (Yan Yüzeylere Uygulanan Hidrostatik Kuvvet) 

PLA+’ın gerilme direnci 60 MPa’dır.  

 (KN/m^2)*(m^2) = KN               60000*0,034= 2040 KN ‘dur.                                                                      

PLA+ gerilim direnci> Yan Yüzeylere Uygulanan Hidrostatik Kuvvet 

F=28,94*(0,26*0,1) 

F=O,75KN (Ön ve Arka Yüzeylere Uygulanan Hidrostatik Kuvvet) 

 60000*0.026 =1560KN ‘dur. 

 PLA+ gerilme direnci> Ön ve Arka Yüzeylere Uygulanan Hidrostatik Kuvvet 

• Hidrodinamik Kuvvetler:  

Hareket halindeki sıvıların; hız, ivme ve etki kuvvetleri arasındaki bağlantıyı inceler. 

Hidrodinamik kuvvetler eklenmiş kütle ile dinamik kaldırma, sürükleme, yanal 

kuvvetlerin toplamından oluşmaktadır. 

 

4) Kaldırma kuvveti  

Katı bir cisim akışkan içine tamamen ya da kısmen batırıldığında cisim üzerine akışkan 

tarafından yukarı doğru dikey bir kuvvet etki eder. Bu kuvvete kaldırma kuvveti denir. Batmış 

cisimler de kaldırma kuvveti batan kısmın hacmi ile sıvının yoğunluğunun çarpılmasıyla 

bulunur. 

Fkaldırma = Vbatan * dsıvı * g  

0,004m^3*1100kg/m^3*9.81m/s^2*(1 KN/1000kgm/s^2) =43,164N 

      

5) BASINÇ ETKİSİ 

Bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvete basınç denir. Birimi N/M2 

OLUP Newton ile gösterilir. 

BASINÇ(P)=h*d*g 

Hidrostatik basınç birim alana gelen kuvvettir 

Hidrostatik kuvvetin etkidiği noktaya basınç merkezi denir. Yatay düzlemde ağırlık 

merkezi ile basınç merkezi birbirine çakışıktır. Hidrostatik kuvvetin ağırlık merkezine göre 

hesaplanması için düzlemsel yüzeylerde genel bir formül verilir. 

Y=Basınç Merkezi 

Y=s+(b/2)+(b^2/12*(s+(b/2))) 

Y=(0.05)+(0.001/12*(2.9+0.05)) 

Y=5.0028cm 

 

 

http://bilgioloji.com/pages/fen/bilim/fizik/akiskan/akiskan-nedir
http://bilgioloji.com/pages/fen/fizik/madde/madde-ve-cisim-nedir
http://bilgioloji.com/pages/fen/fizik/hareket/kuvvet-nedir
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6) Kontrol Özellikleri Ve Stabilite (Manevra Kabiliyeti) 

Sualtı aracının manevra kabiliyeti 3 ayrı motor ile gerçekleştirilecektir. Sualtı aracında 

bulunan iki tane arka motor; sağa, sola, geri ve ileri işlevleri için kullanılacaktır. Bu motorlar 

geri hareketi saat yönüne tersine ileri hareketi ise saat yönünde döndürerek yapılacaktır. Fren 

sitemi için saat yönü veya saat yönün tersine çalışan motorları ters yönde çalıştırılarak araca 

fren işlevini uygulatılacaktır. Sualtı aracını sağa döndürmek için sağ motorun gücü azaltılır 

soldaki motorunun gücü sabit tutulur veya arttırılır böylelikle sağa dönüş sağlanır. Sualtı 

aracını sola döndürmek için ise sol motorun gücü kesilir, sağdaki motorun gücü sabit kalır 

veya artırılarak sağa dönüş sağlanır. Sualtı aracının bu yöntemle dönüş kabiliyeti sağlanmış 

olur. Sualtı aracının batma çıkma hareketi için ön ve orta kısmında bulunan tek motor ile 

gerçekleştirilecektir. Bunun sebebi ise araç aşağı yukarı hareket ederken dengede kalabilmesi 

içindir. Bu motoru aracın simetrik merkezi üzerinden geçirerek iki motor yerine tek motor ile 

aracın stabilizasyonu sağlanacaktır. Kullanılan bu motor çift yönlü çalışmaktadır. Sualtı 

aracının aşağı inmesi motorların saat yönünde çalışması, yukarı çıkması ise motorun saat 

yönünün tersine çalışması ile sağlanmaktadır. Sualtı aracımızın yapısı yarı simetriktir bu 

sayede iki tarafında uygulanan basınç aynı olmaktadır. İki tarafa dönmesi aynı hızda ve 

kolaylıkta olur.   

Bir motorlu aracın hareket ettirilebilmesi için, araca uygulanan kuvvetin atalet 

kuvvetinden büyük olması gerekir. Atalet momenti F= m*g formülü ile hesaplanır. Arka 

kısımda 2 adet motor bulunduğu için bir motorun üzerine düşen kuvvet F/2 kadardır. 

Hesaplamalar aşağıda verilmiştir  

F=cismin aşağıya uyguladığı kuvvet          m= Kütle                  g = Yer çekimi ivmesi 

F= m * g                                     m =4813 gram                                             g =9,81m/s^2 

F=4,813*9,81=47,21N  

Bir motorun aracı döndürmek için uygulaması gereken kuvvet; 

47,21/2 = 23,60 N kadardır. 
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4.2.2. Malzemeler  

 

• Filament  

3D yazıcı filament türlerinden en çok tercih edilenler ABS ve PLA’dır. 

 

Şekil 4.2.2.1. Flament Tablosu 

 

PLA+ Türü Filament 

 

Şekil 4.2.2.2. Flament Görüntüsü 

 

PLA+ malzemesin seçilmesinin sebebi, ABS flamenti gibi sert ve PLA flamentinden 

daha esnek olması ve 3d yazıcıda kolay basılabilmesi sebebiyle seçildi. 

PLA+ Teknik Özellikler: 

Çap ： 1.75mm 

Yarıçap Tolerans ： ±0.02MM 

Basım Sıcaklığı ： 190-220 ℃ 
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Basım Hızı ： 40-100mm/s 

Platform Sıcaklığı ： gerek yok 

Kabarcık ： 100% kabarcık yok 

Makarasız Net Ağırlık ： 1 kg/Rulo 

Makara ile Ağırlığı ： 1.3 kg/Rulo 

Uzunluk ： 1.75mm(1KG)=330M 

PLA+ yoğunluk: 1.25 g/cm^3 

PLA+ birim ağırlığının hacmi: 0.80 cm^3/g veya 800 cm^3/kg 

1.75 mm_ 1kg makaradaki filament uzunluğu: ~ 330 metre / ~ 1080 feet          

3.00 mm_ 1kg makaradaki filament uzunluğu: ~ 110 metre / ~ 360 feet 

 

PLA+ malzemesin seçilmesinin sebebi, ABS filamenti gibi sert ve PLA filamentinden 

daha esnek olması, kolay basılabilir olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

• Akvaryum Silikonu 

 

Şekil 4.2.2.3. Akvaryum Silikonu 

 

Akvaryum silikonu solvent ve canlılara zararlı kimyasal içermeyen bir silikon mastiktir. 

Ürün Özellikleri 

- %100 silikon. 

- Çok iyi yapışma gücüne ve fiziksel mukavemete sahiptir. 

- Çabuk kurur. 

- Balıklara ve diğer canlılara zarar vermez. 

- Tek komponentlidir, havadaki nem ile kürleşir. 

- Devamlı suya maruz kalabilir. 
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- Asetoksi sistem kürleşir. 

Gerilme Direnci > 

Hacim 310 ml/360 gr 

Kabuk Bağlama Süresi 7-13 dk. (23 derece ve 50% B.N) 

Kimyasal Yapı Silikon Polimer 

Kopma Uzaması ≤ 0,4 N/mm2 

Kürleşme Hızı Minimum 3 mm/gün (23 derece ve 50% B.N) 

Kürleşme Tipi Asetoksi 

Sarkma 0 mm 

Shore A Sertlik 24-30 (28 gün sonra) 

Sıcaklık Dayanımı -50 ile +200 derece 

Uygulama Sıcaklığı +5 ile +40 derece 

Yoğunluk 1.02 g/ml 

 

Akvaryum silikonu yapılan araştırmalarda en dayanıklı silikon olduğu görülmüş ve 

bundan dolayı seçilmiştir, Sualtı aracının kablolarının etrafına sıkılarak sızdırmazlık 

sağlanacaktır. 

 

• VERNİK  

 

Şekil 4.2.2.4. Kullanılacak Vernik Görüntüsü 
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Yat verniği, ağaç esaslı malzemeler başta olmak üzere koruma sağlanması gereken 

yüzeylere uygulanan şeffaf, sert, koruyucu katman oluşturan bir vernik türüdür. Daha çok 

kullanım amacı su ile temasın ve nemin çok olduğu yerlerdir. 

Yat vernik kullanmanın avantajları; 

• Yüzeyi darbelere karşı korur. 

• Yüzeyi aşınmaya karşı korur. 

• Sert bir tabaka oluşturarak çizilmeyi engelleyici etkisi yüksektir. 

• İsteğe göre parlak, mat ve yarı-mat bir yüzey oluşturur. 

• Altında kalan bölgeyi estetik olarak gösterir. 

• Güneş ışınlarının yıpratıcı etkilerinden yüzeyi korur. 

• Hava ve sıvı ile yüzey temasını kestiği için kapladığı ürünün içine nem, yağ vb. 

partiküllerin girmesini engeller. 

• Gemi ve yatlarda özellikle korozyonu hızlandıran tuzlu su ve nem etkeninin yüzeye 

girmesini engeller. 

• Kaplandığı eşyanın ömrünü kat ve kat arttırır. 

• Yat verniği aracın dış yüzeylerine sıkılacaktır. Neden yat verniği? 

 

 

• PERVANE  

Pervane yük katsayısı = çap3 * pitch * karekök (pal -1) 

CW: Clockwise yani saat yönünde dönen. 

CCW: Counter clockwise yani saat yönünün aksine dönen. 

3 pal 5 inç pervane kullanılacaktır. 

Fiberglas dolgulu naylon pervaneler:  

Piyasada en çok bulunan ve kullanılan pervanelerdir. Fiyatları uygundur. Ağır 

ancak sağlamdırlar. 

 

• VİDA VE CONTA  

Sızdırmaz vidalar hava, su, yağlar ve diğer sıvı veya gaz halindeki akışkanlar için dizayn 

edilmiştir. İstenilen çelik konstrüksiyonlarda veya özel imalatlarda da kullanılabilir. İç ve dış 

basınç olarak 137.895 kPa basınca dayanıklıdır. 

Kullanılacak bulon ile bağlantı detayları: 

Kullanılacak bulon M2X8 paslanmaz yıldız başlı cıvata.2mm çap ve 8mm uzunluğunda 

bir malzeme. Her bağlantıda 2 adet M2 Paslanmaz pul kullanılacaktır. Bunlardan birincisi 

cıvataya geçirildikten sonra bağlanma yerine konur ve ardından ikinci pul konularak malzeme 

arada bırakılır ardından M2 paslanmaz fiber somun ile bağlantı yapılır. Fiberli somun 

kullanılması sebebi hem sıkı bir şekilde cıvataya oturur ve asla gevşeme yapmaz hem de su 

geçirme riskini ortadan kaldırır. 
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Şekil 4.2.2.1. Vida-Cıvata Görüntüsü 

 

 

• Pleksiglas 

 

Kendi kendine yanma sıcaklığı 400°C’dir. 250°C de alevle tutuşabilir. Yüzeyi bakır 

sertliğindedir, fırça ve zımpara ile çizilebilir.  

• Cama göre %92 ışık geçirgenliğine sahiptir. 

• Cama göre 6 kat daha dayanıklıdır, kırıldığında parçaları cam gibi keskin kenarlı 

değildir.  

• Cama göre ısıyı ve sesi %20 daha az iletir.  

• Camın yarı ağırlığındadır.  

• Yüzeyi bakır sertliğindedir, çizilebilir.  

• Isı ile eğilip bükülebilir, sıcakken basınç veya vakumda şekillendirilebilir.  

• UV ışınımlarına dirençlidir.  

• Kimyasal maddelere dayanıklıdır.  

• Hava şartlarına karşı dirençlidir. 

Pleksiglas malzemesinin seçilme nedeni maliyetinin az olması ve sualtında dayanıklı 

bir malzeme olmasıdır. 

 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 
3D printer kullanarak gövde ve robot kolun baskısını alınacaktır. 3D printer ile baskıda Frame’i 

2 farklı kâğıt zımpara ve 1 adet keçe zımpara ile zımparalayıp yüzeyi temizlenecektir. Zımpara sonrası 

suyun içeriye girmesini ve içerdeki elektronik aksanların arızalanmasını engellemek için Dış gövde 

üzerine koruyucu katman niteliğini göstermesi amacıyla vernik uygulanacaktır. Gövdenin alt ve üst 

kısmı arasında kauçuk conta ve 4 adet contalı vida ile bağlantı kurarak sızdırma durumu ortadan 

kaldırılacaktır. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Frame Boyut: 380*125*306mm 

Robot kol dahil max. Boyut: 400*140*350mm 

Ağırlık: 4.813kg 

Hacim: 4.000𝑐𝑚3 

Yoğunluk hesabı: 1,20g/𝑐𝑚3 

Yüzerlik Durumu: su üzerinde yavaş bir şekilde batıyor pervaneler sayesinde askıda kalma 

durumu gerçekleşiyor. 

 

 

 

Numara Parça Adı Ağırlık(gram) Adet Toplam Ağırlık 

1 Gövde + nozzle+ robot 

kol (flament) 

3375 1 3375 

2 Navio 2 23 1 23 

3 Motor  56 3 168 

4 ESC 37 3 111 

5 Pervane  5 3 15 

6 Raspberry Pi 3 42 1 42 

7 Sigorta ve buton 7 1 7 

8 Güç Dağıtım kartı 12 1 12 

9 Kamera Modülü 20 1 20 

10 Güç Modülü 30 1 30 

11 Ek ağırlık 700 ------------------- 700 

12 LED 1 10 10 

13 DC-DC Dönüştürücü 300 1 300 

14 Toplam 4608  4813 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Elektronik Donanım: Mikrodenetleyici, Uçuş kontrol kartı, Elektronik hız denetleyici, 

fırçasız DC motor, Servo motor, Basınç sensör, Sıvı Seviye ölçer, DC-DC dönüştürücü ve 

kamera kullanılmaktadır.   

 

Şekil: 4.3.1.1. Tasarım şeması 

                              

Elektronik sistem devre şeması oluşturulmuştur. İstenilen elektronik tasarım sualtı 

aracını çalışır hale getirmiştir. Maliyet, güvenilirlik ve çalışma açısından istenilen performans 

elde edileceği düşünüldüğünden final tasarımı olarak seçilmiştir. 

Bize sağlanan güç kaynağından aldığımız 48V DC gerilimi DC-DC dönüştürücü 

yardımı ile 12V DC gerilime dönüştürülmüştür. DC-DC dönüştürücümüzün çıkışından 

aldığımız gerilimi güç modülü ile Raspberry pi 3 modülüne korumalı bir şekilde dağıtımı 

sağlanmıştır. Navio2 kontrol kartı Raspberry pi 3 üzerinden beslenmiştir. Güç modülümüz, 
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güç dağıtım kartına iletim sağlamaktadır. Güç dağıtım kartı ile ESC’ler gerekli besleme 

akımını sağlamıştır. Farklı durumlar için çekeceği akımı ESC’ler kontrollü bir şekilde 

sağlamıştır. Sensor kamera ve ledler için gerekli akım ve gerilimi mikrodenetleyici ve kontrol 

kartı üzerindeki pinlerden sağlanacaktır.  

 

 

Şekil 4.3.1.2. blok şema 
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• BLDC MOTOR  

Yaptığımız literatür çalışmaları ve alanında alanında uzman danışmanlarımızın 

önerileriyle yüksek araştırmacıların önerisi sonucu, daha yüksek verim, iyi kontrol 

edilebilirlik, momentlerinin yüksek buna karşın boyutlarının düşük olması projede 

kullanılması önerilmiştir. Bunları göze alarak BLDC motorları tercih edilmiştir. 

 

Şekil 4.3.1.3. SunnSky X2212 

Avantajları 

• Verimliliği yüksektir, 

• Fırçasız yapıları itibari ile sürtünme oluşturmazlar, ark oluşturmazlar, 

 Karbon tozu üretmezler, 

• Boyutları diğer motorlara göre daha küçük, momenti ise daha yüksektir, 

• Yüksek devrilerde problemsiz çalışır, 

• Çok az ısınırlar, 

• Çok daha uzun ömürlüdürler, 

• Bakıma ihtiyaç duymazlar. 

 

Dezavantajları 

• Karmaşık bir kontrol devresi vardır, 

• Konum sensörlerine ihtiyaç duyarlar, 

• Maliyetleri yüksektir. 

 

Seçilme Nedeni  

Motor tipinin seçimi, pervanelerin veya aracın boyutuna bağlıdır. Daha büyük bir 

pervane, daha yüksek su direnci nedeniyle daha düşük devir / dakikalık rotorlarla 

desteklenmelidir.  

980 KV motor, motorun bağlanacağı her volt için 980 rpm hıza sahip olduğu anlamına 

gelir.  

2212 motor ebadını belirtir. Yapılan araştırılmalar sonrası SunnSky x2212 tipi motor 

projede kullanılmak üzere seçilmiştir. 
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• ESC 

Bu kullandığımız motorların kontörlü için elektronik hız denetleyici (ESC) 

kullanılmaktadır. Elektronik Hız Denetleyici (ESC), Uçuş Kontrolörünün yapısına uygun bir 

şekilde rotoru çalıştırmak için akım çeker. ESC, geçmesine izin verdiği maksimum akımla 

derecelendirilir. 

 

Şekil 4.3.1.4. ESC 

 

Seçilme Nedeni 

 ESC derecesinin rotorun maksimum derecesinin 1.2 ila 1,5 katı olacağı varsayılır. 

Bizim seçtiğimiz motor maksimum 15 Amper çektiği için her rotor için 20 Amper ESC, aşırı 

ısınmaya veya yanmaya neden olmadan yeterli olacaktır. 

  

 
𝐸𝑆𝐶 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖 
 =

20𝐴

15𝐴
 

 

 

Yukarıdaki denklemin 1,2 ile 1,5 arasında bir değer vermesi en iyisidir. Ve maksimum 

akım çekişinin nadir olması nedeniyle, ESC'nin 20 A ESC' si motor ESC değerinin üzerinde 

olduğu sürece yeterli olacaktır. 

Seçilen ESC ayrıca motoru sualtında çift yönlü çalıştırabilmesi  için seçilmiş olup, motora 

elektriksel frende sağlamış olacaktır. 
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• RASPBERRY Pİ 3  

Raspberry Pi 3 linux-debian tabanlı rasbian işletim sistemi ile kullanılan bir mini 

bilgisayardır. 

 

Şekil 4.3.1.5 Raspberry Pi 3 

 

Şekil 4.3.1.6 Raspberry Pi 3 pin 

Seçilme Nedeni  

Raspberry pi 3 seçilme nedeni Projede istenilen görevleri yerine getirmede kullanılan 

sensörler için en uygun çevre birimlerine sahip olması ve aynı zamanda Uçuş kontrol 

kartımızla entegre bir şekilde çalıştığı için seçilmiştir.  
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• NAVİO 2  

 

Şekil 4.3.1.7 Navio 2 

Navio2, uçuş kontrolünü sağlayan, farklı uçuş modlarında çalışabilen; manuel, 

stabilize, takip etme ve otomatik otonom uçuşa izin verir. Kod doğrudan Raspberry Pi ile 

gerçek zamanlı olarak yürütülen Linux çekirdeğini ve uygulamalarını çalıştırabilir. Ardupilot, 

Mavlink iletişimi destekliyor. Çeşitli işletim sistemlerinde kolaylıkla uygulanabilir durumda 

kablolu, kablosuz iletişimine izin veriyor. Bizim Navio2' yi seçmedeki en önemli neden açık 

kaynak olup, uçmaya hazır daha fazla araştırmaya ve geliştirmeye izin vermesi. IMU, GPS, 

barometre, servo kontrol ve çok kolay kullanım programlama ortamı açık kaynaklı sürücülere 

sahip olması önemli bir geliştirilebilirdik sunuyor. 

Python kullanarak Navio’nun onboard aygıtlarıyla nasıl çalışılacağını gösteren temel 

Örnekler. 

• AccelGyroMag 

• LED 

• ADC 

•  Barometre 

• Küresel Konumlama Sistemi 

• RCInput 

• Servo 

 

• ADC 

  Dışarıdan gelen analog sinyalleri dijital sinyal değerlerine çevirdiğimiz ADC pinleri 

Navio2'de mevcut altı kanalın hepsinde voltajı sürekli olarak ölçer. İlk iki kanal pano 

voltajından ve servo ray voltajından sorumludur. Kanal 2 ve 3, sırasıyla “Güç” 

konektöründeki voltaj ve akım seviyelerini gösterir. Son iki kanal "ADC" konektöründe 

mevcut. 

 A0- A5 ve ADC arasında eşleme: 

 A0- kart voltajı (5V gösterir) 

A1- servo ray gerilimi 
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A2- güç modülü voltajı (ADC0, POWER portu) 

A3- güç modülü akımı (ADC1, POWER portu) 

A4- ADC2 (ADC bağlantı noktası) 

A5- ADC3 (ADC bağlantı noktası) 

 A0- A5 kanallarının sayısı ArduPilot' un ADC kanallarına karşılık gelir. 

 

• KABLO 

Seçilme Nedeni 

Motorların yüksek akım çekiyor olmasından dolayı araç içerisinde akım dağıtımı için ve 

araca giden besleme kabloları olarak 25’lik NYAF kablo kullanılmıştır. Bu kablolar 83-130 A 

arası akıma karşı dayanıklıdır. Araca verilen +V, -V gerilimleri araç içerisinde çoğaltılmıştır. 

Aküden çıkan +V ucuna sigorta bağlanarak araç ve can güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

• BASINÇ SENSÖRÜ 

“Basınç birim alana etki eden kuvvettir” prensibini kullanan sensör dönüştürücüleridir. 

  Geniş uygulama alanlarına sahip bu sensörler bir mikroişlemci veya 

mikrodenetleyicilerle birlikte çalışırlar. Sensör yüksek seviyeli analog çıkış sağlayan mikro 

işleme tekniklerini, bipolar işleme oranını tek bir elemente dönüştürür.  

 

ÖZELLİKLER 

 

1. Maksimum %2,5 hata oranı ile birlikte 0° - 85°C arası çalışma aralığı sunar. 

2. İdeal mikroişlemci veya mikro denetleyici tabanlı sistemleri için uygunluğu vardır. 

3. Mutlak ve diferansiyel yapılandırmaları mevcuttur. 

4. Patentli silikon kesme gerilmesi mevcuttur. 

 

MPX5999D basınç sensörünün bilinmesi gereken bazı özellikleri; 

1. Kullanılacak birim; 1.0kPa (kiloPascal) = 0.145 psi’dir. 

2. Çıkış voltaj aralığı 0,2V ile 4,7V arasında değişmektedir. 

3. Offset olarak tanımlanan çıkış voltajının minimum basınç değeridir. 

4. Doğruluk oranı aşağıdaki özellikleri içermektedir. 



 
 

28 
 

 

MPX5999D serisinin nominal transfer değerleri datasheet’ten okunup  formülize 

edilmiştir. Sensör, su aracının bir yüzündeki hava basıncı ile diğer yüzündeki su basıncının 

oran farkından ortam basıncını vermektedir. 

 

• KAMERA 

 

Şekil 4.3.1.8 Raspberry pi v2.1 kamera 

 

Seçilme Nedeni  

Görüntü işlemede ve araç üzerinden görüntü almak için kullanılacak olan görüntü 

algılayıcı. Raspberry pi için özel olarak üretilmiştir ve bu tip uygulamalarda çokça kullanılan 

bir kameradır. Versiyon 2.0 olan bu kamera 8 megapiksel 1080p görüntü alabilmektedir. 

Kamera Sony IMX219PQ CMOS görüntü algılayıcısına sahiptir. 

  

• GÜÇ DAĞITIM KARTI (PDB)  

Bir sualtı aracında birçok farklı elektronik cihaz vardır bunları çalıştırmak için enerji 

kaynağını bölümlendirmemiz gerekir bu durumda güç dağıtımına ihtiyaç vardır. Enerji 

kaynağının pozitif ve negatif terminallerini alır ve diğer elektronik cihazların (aynı voltajda 

çalışan) güç alabileceği farklı bağlantı noktaları imkânı sağlar. Güç dağıtım kartları, drone'lar 

başta olmak üzere çoğu drone'da büyük ölçüde pratik kullanım sağlayan kartlardır. Güç 

dağıtım kartı, ESC'lerimize güç dağıtımı sağlar bunun yanında üzerinde bulunan 5V ve 12V 

regülatörler sayesinde farklı donanımlarda gerekli besleme gerilimini sağlar. Kart üzerinde 

bulunan kontrol kartından alacağınız telemetri çıkışı sayesinde pil durumu, alıcı sinyal 

seviyesi vb. bilgileri alıp işlemenizi mümkün hale getirmiştir. 
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Şekil 4.3.1.9 Güç dağıtım kartı 

Özellikler 

Giriş gerilimi: 2-6S LiPo uyumlu 

Montaj delikleri 30.5mm (Naze32, CC3D, SP3 gibi kartlara uyumlu) 

5V ve 12V anahtarlamalı regülatör (BEC), 3A maksimum çıkış 

Video bağlantısı için parazit önleyici dahili LC filtre 

KVteam ve MWOSD destekli OSD çipi ve USB üzerinden programlama için FTDI çipi 

30A maksimum akım (ESC başına) 

 

DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONU (PWM) 

Elektronik, sinyal işleme veya kare dalga dendiğinde genelde akıllara ilk olarak PWM 

(Pulse Width Modulation) tekniği gelir. Modülasyon işlemi gerçekleştiren bu tekniğin asıl 

amacı cihazlara verilen elektriğin gücünü kontrol altında tutmaktır.  

Sinyal bilgisinin aktarım için uygun hale çevrilmesi sualtı aracının güç kontrolü 

sağlamak, aracın elektrik makineleri devresine destek olmak amacı da taşır.  

Bu kontrolde tamamen anahtarlama ile sağlanır. Anahtarlama ne kadar hızlı yapılırsa, 

PWM ile aktarılan sinyalin gücü o kadar da artar."Duty Cycle" yani görev döngüsü olarak 

tanımlanan bir kavram bulunuyor ve PWM tekniğinde de sıkça karşımıza çıkıyor. Görev 

döngüsü kavramı aslında yapılan işlemin periyodunu belirtiyor. Bu döngü düşük seviyelerde 

ise aktarılan güç düşük olurken, döngünün yüksek seviyelerinde yüksek güç aktarılıyor [39].  

Motorun hızının azaltılıp arttırılabilmesi için motora PWM ile verdiğimiz işaretin duty 

süresini değiştirdik. Böylece PWM ile motorun hızını kontrol ettik.  

 PWM çıkışı (Navio2) 

  PWM 0-13 kanalları, 1-14 numaralı 2,54 mm başlık pimlerinde uygun şekilde 

mevcuttur. Servolar, doğru frekansın (50hz ortak bir frekanstır) ve darbe uzunluğuna 

(genellikle 1 ila 2 milisaniye arasında) karşılık gelen görev döngüsü ayarlanarak kontrol 

edilebilir. 

PWM üreten Navio2 için çekirdek sürücünün en az her 100 ms'de bir veriyle beslenmesi 

gerekiyor. Bu nedenle set_duty cycle, PWM çıktısının işe yaraması için değeri her 100 ms'de 

veya daha kısa sürede güncellemek gerekir. 
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• PID 

 

PID kontrol döngüsü yöntemi, sualtı aracında bir kontrol döngüsü geribildirim 

mekanizmasıdır. Bir PID denetleyici ölçülü bir süreç içinde değişen ve istenilen ayar noktası 

ile arasındaki farkı alarak bir "hata" değeri hesaplar. Fırçasız DC motorun gerilimi kontrol 

edilerek istenilen hız en düşük hata ile elde edilmeye çalışılır. 

  

                        Şekil 4.3.1.10 Derinlik için PID kontrol bloğu 

PID kontrolde sistem çıkışının istenen referans değerini takip edebilmesi için KP, KI 

ve KD katsayılarının uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu yöntemde e(t) hata 

sinyalinin KP oransal terimle, hata sinyalinin integralinin KI integral terimiyle ve hata 

sinyalinin türevinin KD türevsel terimle çarpılıp toplanmasıyla u(t) kontrolör çıkışı elde edilir. 

  

  

Şekil 4.3.1.11 PID hata hesabı  

Denetim işareti ise dikey motorlara uygulanacak PWM işareti tarafından belirlenen 

ortalama gerilimdir. Denetim işareti söz konusu eksende dönüşü sağlayan motorlara 

uygulanan gerilimin karşılığı olan PWM işaretidir. 

 

Şekil 4.3.1.12 P,I,D sisteme etkisi 
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• DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜ 

Anahtarlamalı temel DC- DC dönüştürücülerinde giriş ve çıkış gerilim kaynakları, güç 

anahtarları ve güç diyotu ile endüktans ve kondansatör ideal, ayrıca endüktanstan geçen 

akımın kesintisiz olduğu kabul edilmektedir. Kararlı rejimde çalışan temel dönüştürücülerin 

hepsinde ortalama olarak endüktans akımı daima güç anahtarı ve güç diyotu akımlarının 

toplamına eşittir. Endüktans gerilimi ve kondansatör akımı ortalama olarak daima sıfırdır. 

Endüktans akımı ile kondansatör gerilimindeki artma ve azalma miktarları daima birbirine 

eşittir. DC çıkış gerilimi, ortalama endüktans geriliminin sıfır olmasından veya endüktans 

akımındaki artma ve azalma miktarlarının birbirine eşitliğinden bulunabilir. 

      Kullanılan su araçlarında iki tip DC-DC çeviriciye ihtiyaç vardır.  

Bunlardan biri batarya gerilimini aracın ihtiyacı olan gerilime indiren DC-DC çevirici, 

diğeri batarya gerilimini elektrik motorunun çalışma gerilimine çeviren yüksek güçlü DC-DC 

çeviricilerdir. Batarya sisteminin gerilimi, elektrik motoru için gerekli çalışma gerilimini 

sağlıyorsa yüksek güçlü DC-DC çeviriciye gerek yoktur. Enerji kaynağı süper kapasitör olan 

araçlarda gerilim değişimi yüksek olduğu için yüksek güçlü DC-DC çeviriciye ihtiyaç 

duyulur. 

 

 

Şekil 4.3.1.13 Düşürücü (Buck) Dönüştürücünün devre şeması 

 

Düşürücü (Buck) Dönüştürücünün devre şeması Şekil 4.3.1.13’de verilmiştir. Bu 

dönüştürücüde temel olarak güç anahtarı iletimde iken giriş gerilim kaynağı hem çıkışı besler 

hem de endüktansa ilave bir enerji enjekte eder ve güç diyotu iletimde iken endüktanstaki bu 

ilave enerji çıkışa aktarılır. 

 

 

Şekil 4.3.1.14 Mosfetli Düşürücü (Buck) Dönüştürücünün devre şeması 
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En kolay yöntem olarak DC darbe genişlik modülasyonu prensibiyle çalıştırılacaktır. 

Düşük güçlerde verimli ve anahtarlama frekansı yüksek olan MOSFET teknolojisi DC-DC 

çeviricilerde kullanılmaktadır. Çeviricilerin verimleri genellikle %90’ların üzerindedir. 

Hacim, ağırlık ve maliyette kazanç sağlamak için batarya şarj sistemiyle birleştirilerek tek bir 

yapı haline getirme üzerinde çalışılabilir.  

 

Şekil 4.3.1.15 MATLAB Simulink Buck dönüştürücü devresi 

 

MATLAB Simulink ortamında sualtı araçlarda kullanılan Buck dönüştürücü devresi 

 

Şekil 4.3.1.16 Devre çıkış gerilimi 

 

MATLAB Simulink ortamında sualtı araçta kullanılan Buck dönüştürücü devre çıkış 

gerilimi 

 Sonuçlar 

DC dönüştürücüler sabit bir DC gerilimi düşürmek veya yükseltmek amacıyla DC 

transformatör gibi kullanılırlar. Dönüştürücüler anahtarlamalı regülatörler olarak ve bir DC 

kaynaktan başka bir DC kaynağa enerji aktarmak amacıyla da kullanılabilir. Ancak, 

dönüştürücünün giriş ve çıkışlarında harmonikler üretilir. Bu harmonikler giriş ve çıkış 

süzgeçleriyle azaltılabilir. Dönüştürücüler sabit frekansla veya değişken bir frekansla 

anahtarlanabilir.  

Bu çalışmada DC-DC Buck dönüştürücü devresi durum denklemleri kullanılarak 

bobin akımı ve kapasite gerilimine ait diferansiyel denklemler elde edilmiştir.  

Sualtı aracında kullanılan buck devresi uygun boyutlarda, uygun ağırlıkta ve fiyatta 

olmasını istediğimiz için DC-DC dönüştürücü tasarlanıp kullanılmıştır. 
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Aydınlatma Sistemi 

 Sualtında ışık belirli derinliğe kadar iletilir ancak iletilen ışık yeterli olmaz. Bunun 

nedeni ışığın suyun her tabakasında kırılmaya uğramasıdır. Kırılma etkisinin fazla olduğu 

derinliklerde aracın net görüntü alabilmesi için ışıklandırması yapılması zorunlu hale 

gelmiştir. 

  

Su aracının sağında ve solunda daire modül şeklinde beş tane ikili yapıda toplamda 10 

tane led kullanılarak aydınlatma sağlanmıştır.12V gerilim ve 1.5A akımla çalışan 107 

lümenlik beyaz ışık veren bu ledler araca uygun bir şekilde monte edilecektir. 

 

 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 

Şekil 4.3.2.1 Main fonksiyonu 
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Araç çalışmaya başladığı anda yer istasyonuna ve veritabanına bağlantı yapmaktadır. 

Su sensörü ile suyun içinde olup olmadığını kontrol ederek su dışında hiçbir şekilde 

çalışmamaktadır. Su içerisinde batma, yüzme, akıntı yönü ve aracın kendini dengeleyebilme 

durumu için sürekli sensör verileri topluyor ve bunu önceden topladığı veritabanındaki veriler 

ile karşılaştırarak stabil bir şekilde çalışması sağlanıyor. Veritabanında emir olup olmadığını 

kontrol ediyor ve emir gönderilene kadar kendi konumunu koruyor. Gelen emir için önceden 

oluşturulmuş, farklı algoritmalar kullanılmaktadır. En son olarak veritabanında kaydedilmesi 

gereken görüntüler ve sensör verilerini kaydediyor. 

 

4.3.2.1.Sualtı Aracın Konumlanma Algoritması 

 

Şekil 4.3.2.2 Sualtı Aracın Konumlanma Algoritması 
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Suyun içinde olduğunu tekrar doğruladıktan sonra 1 metre aşağıya inerek görüntü 

işleme ile Dumlupınar gemisini arayacak bulduğunda kameranın %100 kapsadığında görevi 

bitirecektir. (Kameranın %100 kapsama durumu, görev tamamlama şartıdır.) 

 

4.3.2.2.Harf Tanıma Görevi Algoritması 

 

Şekil 4.3.2.3 Harf Tanıma Görevi Algoritması 

Suyun içinde olduğunu tekrar doğruladıktan sonra 1 metre aşağıya inerek görüntü 

işleme ile rengini bildiğimiz küpleri aramaktadır. Küpün olduğu noktayı bulduğunda 

üzerindeki harfi tanıyana kadar küpe yaklaşıyor. 3 farklı küpteki harfi okuyarak görev 

tamamlama şartını yerine getiriyor ve hangi renkte hangi harfin olduğu veritabanına 

kaydedilmektedir. 
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4.3.2.3.Çember İçinden Geçme Görevi 

 

Şekil 4.3.2.4 Harf Tanıma Görevi Algoritması 

Suyun içinde olduğunu tekrar doğruladıktan sonra 1 metre aşağıya inerek görüntü 

işleme ile çember aramakta çemberin konumu ve merkezini saptayıp çemberin görüş 

açısından çıktıktan sonra 0.6metre giderek bir sonraki çemberi aramaktadır. 3 çember olan 

görev tamamlama şartını tamamladıklarında algoritma sonlandırılır.  
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Kumandalı kontrol 

Bütün kontroller yarı otonom olarak yer istasyonundan yapılacaktır. (Yarı otonom 

olmasının nedeni aracın daha stabil bir şekilde kontrolünü sağlamaktır.)  

4.3.3. Veritabanı Tasarımı 

4.3.3.1.Sistemden Beklentiler 

• Aracın hareketlerini optimize etme. 

• Araç navigasyonunu sağlama. 

• Emir kontrolü, emir verme ve raporlama. 

4.3.3.2.Veritabanı neyi barındıracak? 

• Emir bilgilerini ve durumlarını, 

• Sensör verilerini, 

• Araca verilen hareket emirleri, 

• Araç hareketini etkileyebilecek durumları, 

• Motorlara verilen gücü, 

• Araç hareketleri, 

• Motorların optimum çalışabilmesi için gereken işlenmiş veri. 

4.3.3.3.Veritabanı Yapısı 
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4.3.3.4.Araca Emir Verme 

• Görev Tamamlama Şartı 

Veritabanı emirler tablosu içindeki emirkodu’na girilen değerin birler basamağıdır. Araç 

içeresinde 10 üzerinden değerlendirerek, araca nerde durması gerektiğini ifade etmektedir.  

• Çalıştıracağı Fonksiyon 

Veritabanı emirler tablosu içindeki emirkodu’na girilen değerin onlar basamağıdır. 9 farklı 

görev algoritmasına işaret edebilir. 

 

Emir kodu Algoritma Tamamlama şartı 

1 0 Kumanda kontrol Kapatana kadar 

2 3 Çemberden geçme 3 çemberden geçme 

3 3 Hedef tanıma 3 hedef tanıma 

4 4 Merkeze konumlanma %80 kamera içinde olması 

 

4.3.4. Yazılım Tasarım Süreci 

Algoritmaların hazırlık aşamasında gereksinimler belirlenmiş, gereksinmelere Uygun 

programlar ve kütüphaneler seçilip optimum şekilde hazırlanmıştır. Aşağıda gereksinimler ve 

nedenleri ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. 

Yazılım Dili olarak Python ve kütüphaneleri, haberleşme protokolü olarak Mavlink 

kullanılacaktır seçilim nedenleri: 

* Açık kaynak kodlu olması 

* Kolay yazılabilir olması 

* Her alanda kullanılabilir olması  

* Raspberry Pi için temel programlama dili olması 

* Görüntü işlemede OpenCV ile bağlantılı olması. 

* Otonom uçuş ve haberleşme kütüphaneleri  

* Navio2 ile Rasperry pi’nin bağlantılı olarak python ile çalışması 

Veritabanı olarak postgreSQL seçilmiştir, seçim nedenleri:  

*Uyumluluk konusunda iyi olması 

*Fonksiyonlar ile çalışabilmesi  
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*Ar-Ge çalışmalarında en çok tercih edilen veritabanı olması 

*Hızlı çalışabilmesi 

 

Yer istasyonu arayüzü QGround Control kullanılacaktır. 

*kullanımı kolay ve gelişmiş arayüz 

 

4.3.5.  Dış Arayüzler 

 

Şekil 4.3.5.1. Yer istasyonu arayüzü 

 

Yer istasyona aktarılacak görüntü ve veri aktarımını mavlink protokolü kullanılarak 

sağlanacaktır. Yer istasyonunda kullanılacak arayüz resimde verildiği gibi olacaktır. Mesaj 

arayüzleri Windows bildirimi olarak görünecek  

 

 

Şekil 14.3.5.1. bildirim arayüzü 
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5. GÜVENLİK 

• Acil durumlarda gücü kesmek için kontrol istasyonu üzerinde acil durum butonu 

bulunmaktadır. 

• Sualtı aracı 12v ile çalışmaktadır. 

• Elektik kablosunun yalıtımı kendinden karşılanmaktadır ve yer istasyonu ve araç 

içinde sigortalar bulunmaktadır. Aracın elektrik aksanına zarar vermeyecek akım 

hesaplaması yapılarak gerekli sigorta seçimi tespit edilecektir. 

• Sualtında çalışacak motorların suya dayanıklı olarak kendinden izole olarak 

seçilmiştir. 

• Sualtı aracı içerisinde bulunan barometre sayesinde basınç verileri sürekli olarak 

kontrol edilecek su sızdırma durumunda içerdeki basınç değişeceği için yer 

istasyonuna hata raporu gönderecektir. 

• Sualtı aracı çalıştığı anda sistem kontrolü yapılacaktır. Herhangi bir hata ile 

karşılaştığında su sensöründen alınan veriler sonucu suda olup olmadığı kontrol 

edilecek su olmadığı durumlarda motorlara güç vermeyecektir. 

• Sualtı aracı ile su üstü merkez istasyonu arasında bağlantı kuracak kablo cat 6 kablosu 

iç yalıtımı PE, dış yalıtımı PVC veya FRPE kullanılmaktadır. 

• Sualtı aracımız conta ve cıvata yardımı ile sızdırma durumu olabilecek yerlerde 

izolasyonu için kullanılacaktır. 

• Pervaneler nozul içerisinde olacak ve uçları köreltilmiş olacaktır. 

• Aracın ana gövdesi şartnamede belirtilen kriterler doğrultusunda hazırlanmıştır. 

• 30 metre kablo tek parça şekilde kullanarak havuzun içerisinde tüm görevler rahatça 

yapılabilmektedir. 

• Kullanacağımız paçalar kendi alanlarında tüm ihtimaller dahilinde belirlenen testlere 

tabi tutulacaktır. 

• Güç kaynağından sağlanan 48V-15A; sualtı aracın içinde dönüştürücü kullanılacaktır. 

Gerekli izolasyon sağlanarak güvenliği koruma altına alınacaktır. 

• Yer istasyonu 220v AC ve sualtı aracı 48v DC ile beslenmesi ayrı yapılacaktır. 

• Araç içinde kirlilik yaratacak hidrolik sistem vb. bulunmamaktadır. 

• Aracın bütün parçaları sağlam bir şekilde sabitlenmiş olarak tasarlanmaktadır. 
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6. TECRÜBE 

Tasarım aşamasında ilk adım olarak gereksinimleri ve eksikliklerimizi belirledik. Bu süreç 

içeresinde ekip üyelerimiz ilgili oldukları alanda detaylı bilimsel araştırma ve kullanılacak 

programlar üzerinde ileri seviye eğitimler almışlardır.  

Projede 4 kez araç tasarımı değişmiştir ve senkronize olarak donanım güncellenmiştir. Araç 

tasarımı değişmesinde aşağıdaki; 

• Bilgi ve tecrübe eksikliği, 

• Mali yetersizlik, 

• Aracın sualtındaki hareket ve hız yetersizliği, 

• Proje uygulanabilirliği, 

• Malzeme temin etme sorunları 

• Ekipman boyutları 

• Aracın hacmi 

• Hidrostatik ve hidrodinamik etki 

Hususları etkili olmuştur. 

Belirtilen hususların çözümleri;  

• Akademik literatür araştırmaları, danışman tavsiyeleri ve önceki yarsıma verileri, 

• Optimum malzeme ve fedakârlık, 

• Analizler doğrultusunda tasarım ve donanım iyileştirmesi, 

• Gereksinimler doğrultusunda yapılan tasarım ve donanım değişikliği, 

• Yurtdışından alınması gereken malzemelere yurtiçinden alternatifler bulundu. 

• Ekipman boyutlarına uygun optimum hacimde araç tasarımı yapıldı. 

• Cismin önden arkaya genişleyen tasarımı 

Sayesinde çözülmüştür. 

 

 

Şekil 2: ilk yapılan araç  tasarımı 
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Bunlar haricinde 

• İlk başta kullanılan basınç sensöründen yeterli kararlılık alınamadığından doğruluğu 

yüksek diferansiyel basınç sensörü kullanılmıştır. Gerekli analog-dijital dönüşümü 

sağlanmış bu sensörde karar kılınmıştır. 

• Donanımsal olarak yapılan çalışmalarda sensörler, Servo motorlar denenmiştir. 

• İlk başta kullanılan basınç sensöründen yeterli kararlılık alınamadığından doğruluğu 

yüksek diferansiyel basınç sensörü kullanılmıştır. Gerekli analog-dijital dönüşümü 

sağlanmış bu sensörde karar kılınmıştır. 

• DC dönüştürücü için gerekli hesaplamalar yapılıp matlab simulink ortamında test 

edilmiştir. Seçilen bobin, kapasitör istediğimiz maliyet değerlerini sağlamadığı için 

malzemede değişikliğe gidilmiştir. Tetikleme frekansı arttırılıp harmoniklerin 

giderilmesi için filtreleme yapılmıştır. Uygun kararlılığa getirilmeye çalışılmıştır.   

 

 

Aracın yüzeye çıkmak için 1 motorun gücü ve/veya ağırlık merkezinin daha arkada 

olmasından kaynaklı yetersiz kalma durumu söz konusu oldu. Çözüm olarak arka motorların 

ucuna 90 derece dikey eksende oynayabilecek yelpaze fikri atıldı. Yelpazeler suyu 45 derece 

aşağıya doğru yönlendirmesinden dolayı ileri ve yukarı doğru hareketi söz konusuydu. İleri 

yönde hareketini tolere etmek için aracı 45 derece kaldırdık ve bu sayede 45 derece olan 

yelpaze araç ile toplam 90 derece dikey açıda suya aşağı doğru itmesi ile doğrusal olarak 

dikey eksende yukarı doğru hareket sağlıyordu. Arka motorları ve ön motor aynı anda 

çalıştırmak, yüzeye çıkabilmek için gerekli olan ihtiyacı karşılıyordu. Daha sonra ön motorlar 

ile sualtı aracını dikey konuma sokup arka motorların gücü ile yüzeye çıkarma fikri ortaya 

atıldı. Yelpaze fikrine göre masrafsız ve denizaltı kontrol kartında yazılımsal olarak yük 

olmamasından dolayı kabul edildi. 
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7. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

7.1. Zaman Planlaması 

İŞ PAKETLERİ VE FAALİYETLERİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜRE(AY) 

ÖTR OLUŞTURULMASI 30 ŞUBAT 2019 30 Nisan 2019 2 

LİTARATÜR TAMASI 1 Nisan 2019 1 

KAVRAMSAL TASARIM 15 Nisan 2019 1,5 

TASLAK TASARIMI 30 Nisan 2019 2 

KRİTİK TASARIM 1 Mayıs 2019 15 Temmuz 2019 3,5 

DETAYLI TASARIM 30 Mayıs 2019 

 

1 

MALZEME SEÇİMİ 30 Haziran 2019 2 

TASARIMIN DÜZENLENMESİ 15 Temmuz 2019 3,5 

İMALAT VE MONTAJ 30 Mayıs 2019 30 Temmuz 2019 2 

ROBOT KOL SİSTEM İMALATI VE MONTAJI 30 Temmuz 2019 2 

GÖRÜNTÜ İŞLEME, HARF TANIMA VE OTONOM YAZILIM 

ENTEGRASYONU 30 Temmuz 2019 2 

PROTOTİP MEKANİK İMALATI VE MONTAJI 15 Haziran 2019 1,5 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK SİSTEM MONTAJI 30 Temmuz 2019 2 

PROTOTİP VE SİSTEM TESTLERİ 30 Mayıs 2019 EYLÜL 2019* 3 

MOTOR TESTİ 30 Temmuz 2019 2 

SU SIZDIRMAZLIK TESTİ 15 Ağustos 2019 2,5 

ROBOT KOL TESTLERİ EYLÜL 2019* 3 

HAREKET TESTİ EYLÜL 2019* 3 

GÖREV 1 TESTİ EYLÜL 2019* 2 

GÖREV 2 TESTİ EYLÜL 2019* 2 
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7.2. Bütçe Planlaması 

ÜRÜN ADET 

BİRİM 

FİYAT 

TOPLAM 

FİYAT 

Elektronik Malzemeler   

Raspberry Pi 3 B+ 1 ₺260,00 ₺260,00 

Navio 2 1 ₺1.600,00 ₺1.600,00 

Samsung 32GB Microsd Hafıza Kartı 1 ₺40,00 ₺40,00 

10k Su Geçirmez Kablolu Ntc (50cm) 3 ₺6,00 ₺18,00 

Su Seviye Sensörü 1 ₺5,00 ₺5,00 

SparkFun Basınç Sensör Kartı MS5803-14BA 1 ₺350,00 ₺350,00 

Raspberry Pi v2.1 Kamera 1 ₺240,00 ₺240,00 

Basic ESC 3 ₺168,00 ₺514,00 

Sunnysky X2212 900KV Çıkış Cihazı Fırçasız Motor 3 ₺171,00 ₺514,00 

Akvaryum Silikonu 1 ₺20,00 ₺20,00 

Pervane  4 ₺20,00 ₺80,00 

5060 Smd Rgb Led 4 ₺01,00 ₺04,00 

    

Sarf Malzemeleri   

Cat 6 Rj45 Kablo 1 ₺55,00 ₺55,00 

Sigorta 60A 80A 10 ₺5,00 ₺50,00 

Cam Sigorta Yuvası 10 ₺1,00 ₺10,00 

Polisan Sprey Boya Vernik 2 ₺18,00 ₺36,00 

Ic152 3 Ayaklı Büyük Boy Toggle Anahtar On-Off 2 ₺6,00 ₺12,00 

PLA+ 3D Printer Filament 4 ₺100,00 ₺400,00 

        

    

 

TOPLAM  ₺4.154,00 
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7.3. Risk Planlaması 

 

• Su sızdırma durumu 

Yer istasyonuna sızdırma durumuyla ilgili mesaj gönderilir. 

Araç motorları tam güç ile su yüzeyine çıkar. 

Su yüzeyine çıktıktan sonra gücü kesilir. 

Denizaltı havuz basında bekleyen arkadaşlar tarafından alınır. 

Sızdırma durumu doğruluğu kontrol edilir. 

 

• Araç kontrolden çıkma durumu 

Yer istasyonu üzerinden kamera görüntüsü ile algılanır. 

Uygulama arayüz üzerinden klavye üzerindeki tuşa basılarak veya acil durum butonuna 

basılarak güç kesilir. 

Denizaltı, Havuz başındaki arkadaşlar tarafından alınır. 

 

• Aşırı ısınma durumu 

Isınan parça kapatılır. 

Yer istasyonuna ısınma durumuyla ilgili mesaj gönderilir. 

Stabil soğukluğa ulaştığı zaman kapatılan parça tekrardan açılır. 

 

8. ÖZGÜNLÜK 

Aracın tasarımı özgün olarak tasarlanmıştır. Kullanacağımız donanımsal tüm maddeler özel 

olarak seçilerek aracımızın hareket ve navigasyon algoritmaları ekip üyeleri tarafından 

geliştirilmiştir. Aracımızın güç ihtiyacı için verilen 48v elektriğin 12v dönüştürülme işlemini 

gerçekleştirecek kart ekip üyeleri tarafından tasarlandı. Aracımız bünyesinde bulunan 

veritabanı sayesinde otonom görevlerde, aracın hareketinde ve navigasyonunda kolaylık 

sağlayacaktır. 
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