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1 RAPOR ÖZETİ 

Su altı dünyası geniş ve her daim keşfedilmeye açık bir alandır. Ülkemizin de üç tarafı 

denizlerle çevrili bir yarımada olması, bu alandaki her türlü faaliyete açık olmasına olanak 

sağlamaktadır. Anubias ekibi olarak, projenin içerisinde öncelikli hedefimiz ülkemizin bu 

alanda ilerlemesini sağlayacak araç ve ekipmanların daha yaygın bir biçimde kullanılmasını 

sağlamak ve ülkemize kazandırmaktır. Bu aşamada ‘Fahrettin’ isimli aracımız, yerli üretim 

malzemelerle tasarlanmaya ve geliştirilmeye çalışılmıştır. İnsansız su altı sistemleri birçok 

alanda hizmet verebilmektedir. Akademik çalışmalar, askeri uygulamalar, su altı 

haritalandırma ve arama kurtarma çalışmaları, liman güvenliği gibi birçok alanın örnek 

olarak sunulması mümkündür. Bu sebeple aracımız hemen hemen her türlü amacı 

gerçekleştirebilecek ve kullanıcının isteğine göre geliştirilebilecek kompakt bir araç olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Proje kapsamında, ilk olarak su altı araçları üzerine derin bir literatür taraması 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür araştırması sonucunda benzer araçların su altındaki 

hareketlerinin ve hareket kabiliyetleri incelenmiş olup, özgün bir araç tasarımı için fikir 

edinilmiştir. Öncelikli hedefimiz en az sayıda motor ile en fazla hareket kabiliyetini 

yakalamak olduğundan aracın 5 adet motora sahip olması kararlaştırılmıştır. Aracın özgün 

olması ve ülkemize kazandırılması istenildiğinden, aracın iki itiş motorunun, farklı iki motor 

yardımıyla kontrol edilmesine ve böylece aracın istediği oryantasyonda durmasının 

sağlanmasına karar verilmiştir. Aracın matematiksel modeli çıkartıldıktan ve gerekli 

analizler eşliğinde mekanik tasarım tamamlandıktan sonra araç MATLAB programı 

yardımıyla modellenmiştir. Yapılan modelleme ve MATLAB-VR yardımıyla simülasyon 

ortamına aktarılmış, aracın hareketli iki itiş motorundan kaynaklanan hareket kabiliyeti 

gözlemlenmiştir. Bu gözlemler ve sonuçlar, aracın kontrol kısmının işleyişi hakkında bilgiler 

edinilmesine, sonraki süreçlerin daha verimli geçmesine büyük katkıda bulunmuştur. Aracın 

mekanik kısmı tasarlanırken, gerekli akış analizleri yapılarak aracın su altındaki hareketi de 

göz önüne alınmış, bu veriler eşliğinde özgün bir dış kabuk tasarımı yapılmıştır. Aracın 

kabuk tasarımına ek olarak, iticilerin tasarımı, uç işlevci(robot kol) tasarımı, ışıkların 

korumasının tasarımı ekibimiz tarafından yapılmış olup, özellikle itici tasarımı ile aracın yerli 

ve milli bir araç olarak ortaya konmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Mekanik 

tasarım, modelleme, analiz ve iticilerin testlerinden sonra aracın elektronik kısımları da eş 

zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Su altındaki testlerin tamamlanmasından sonra kontrol 

ve yarışma içerisindeki görevlere uygun olarak yazılımların tamamlanması 

hedeflenmektedir.  
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2 TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri  

Aracı yapacak olan takım üyelerine ait kişisel ve mesleki bilgileri aşağıda belirtilmiştir.  

Volkan AKILLI ( 18.04.1997, İstanbul/Türkiye ) 

 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4.sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine 

devam etmektedir. Anubias takımının lideri ve kurucusudur. Aracın mekanik tasarımı ve 

analizleri üzerine çalışmakta, aynı zamanda kontrol ve yazılım ekibinde de rol almaktadır. 

SpaceClaim, Catia, Solidworks, MATLAB, Caeses, ANSYS, KiCad, Python, C, C++,C#, 

Unity üzerine yetkinlikleri bulunmaktadır. 2018 Teknofest kapsamında su altı kategorisinde 

Mezzamorta takımında görev almıştır. Bitirme tezi olarak su altı aracı üzerine çalışmaktadır. 

 

Ayşenur ÇAM ( 21.01.1997, Kocaeli/Türkiye ) 

 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4.sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine 

devam etmektedir. Aracın kontrol ve yazılımı üzerine çalışmaktadır. Solidworks, Inventor, 

MATLAB, Python, Pycharm, Opencv, Proteus, C, C# üzerine yetkinlikleri bulunmaktadır. 

Makina Mühendisliği Kulübü-Gallipoli takımı bünyesinde MATE-ROV yarışmasına 

hazırlanmaktadır. Bitirme tezi olarak su altı aracı üzerine çalışmaktadır. 
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Ufuk BADAK ( 27.03.1996, Zonguldak/Türkiye )  

 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4.sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine 

devam etmektedir. Aracın elektronik kısmı üzerine çalışmaktadır. Solidworks, Visual Basic, 

Altium, Eagle, Proteus, MATLAB üzerine yetkinlikleri bulunmaktadır. Bitirme tezi olarak 

su altı aracı üzerine çalışmaktadır. 

 

 

 

İsmail TULUNBİKE ( 03.01.1996, Konya/Türkiye )  

 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3.sınıf öğrencisi olarak lisans eğitimine 

devam etmektedir. Aracın mekanik ve elektronik kısmı üzerine çalışmaktadır. Solidworks, 

Visual Basic, Altium, Proteus, C, CCS, MATLAB, Python, Pycharm üzerine yetkinlikleri 

bulunmaktadır. Türk Mekatronik takımıyla beraber TM-Bilge adlı elektrikli aracın RFID ve 

ivmelenme üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Güncel olarak Kocaeli Üniversitesi PLC ve 

Tasarım laboratuvarında Data Science , Data Visualization ve Machine Learning konularında 

çalışmalarda bulunmaktadır.  
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Bu kısımda görevler tanımlanmış ve tanımlanan görevlerin takım üyelerine verilen kodlarla 

görev dağılımı listelenmiştir. 

2.2.1 Takım Üyeleri 

Projeyi gerçekleştirecek takım üyeleri ve kendilerine ait görev kodları aşağıda Tablo 1’de 

listelenmiştir.  

Tablo 1: Takım Üyeleri 

Takım Üyeleri Takım Üye Kodları 

Ayşenur ÇAM TM0 

Volkan AKILLI TM1 

Ufuk BADAK TM2 

İsmail TULUNBİKE TM3 

 

2.2.2 İnsansız Su Altı Aracı Görevleri 

Aracın yapım aşamasına ait görevler temel olarak beş farklı başlık altında ele alınmıştır. Bu 

başlıklar mekanik, elektronik, kontrol, arayüz tasarımı ve diğer başlıklarıdır. İlgili başlıklara 

ait bilgiler aşağıda listelenmiştir. 

Mekanik Tasarım 

 

 1.a. Mekanik tasarım için bilgi toplanılması 

 1.b. Belirli bir taslağın oluşturulması 

 1.c. Belirlenen taslağın CAD ortamında gerçekleştirilmesi 

 1.d. CAD ortamında oluşturulan tasarımın akış analizlerinin yapılması 

 1.e. Tasarımın üretimi 

 1.f. Sızdırmazlık testinin yapılması 

 

Elektronik Tasarım 

 

 2.a. PCB şematiklerinin yapılması 

 2.b. PCB kartlarının tasarımı 

 2.c. Tasarımı biten elektronik devrelerin testi ve kalibrasyonu 

 2.d. Sensör datalarının incelenmesi 

 2.e. Motor sürücü testleri 
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 Kontrol Tasarımı 

 3.a. Hedeflenen yörüngeye ulaşmak için matematik modelin çıkarılması 

 3.b. Matlab/Simulink ortamında simülasyonların gerçekleştirilmesi 

 3.c. Gerekli kontrolleri sağlamak için ARM tabanlı işlemciye kodların 

programlanması 

 3.d. Tüm kontrol algoritmaların testleri 

Arayüz Tasarımı 

 4.a. Kullanıcı içi arayüz tasarımı 

 4.b. Gerekli parametrelerin tasarlanan arayüzde gösterilmesi 

Diğer 

 5.1. Gerekli malzemelerin alınması 

 5.2. Tasarlanan aracın tüm testlerinin yapılması 

2.2.3 Görev Dağılımı 

Tüm başlıklar altında, görev numaralarına göre takım üyelerine verilen görev listesi aşağıda             

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Görev Dağılımları 

Görev Numaraları Takım Üyeleri 

1.a. TM0   TM1   TM2   TM3 

1.b. TM1 TM 2 

1.c. TM0 TM1 TM3 

1.d. TM2 

1.e. TM0 

1.f. TM2 TM0 

2.a. TM0   TM1 

2.b. TM0   TM2 

2.d. TM1   TM0 

2.e. TM0  TM2  TM3 

3.a. TM1  TM2  TM3 

3.b. TM1  TM2  TM3 

3.c. TM0   TM3 

3.d. TM0   TM3 

4.a. TM1 

4.b. TM0   TM2 TM3 

5.a. TM0   TM1   TM2   TM3 

5.b. TM0   TM1   TM 2  TM 3 
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3 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Aracın ön tasarım raporu incelendiğinde özellikle elektronik, yazılım ve algoritmalar 

kısmında belirli eksiklikler görülmüştür. Kritik tasarım raporuna kadar geçen sürede bu 

eksiklikler tamamlanmış olup, araçta kullanılacak olan yazılım dilleri ve algoritmalar kesin 

olarak belirlenmiştir. Bunların dışında ön tasarım raporu içerisindeki mekanik tasarımlar 

üzerinden ilerlenmiş, araç tasarımında küçük değişimlere gidilmiştir. Bunları ayrıntılı olarak 

incelemek gerekirse, öncelikle ön tasarım raporunda yer alan pervane tasarımı 5 pal iken yeni 

tasarımda verimi ve motordan alınan torku arttırmak amacıyla 3 pale düşürülmüş ve kalınlığı 

arttırılarak daha sağlam bir pervane üretilmiştir. İtici tasarımı da ön tasarım raporunda 

bulunan tasarımdan farklı olarak montaj kolaylığı sebebiyle, mekanik tasarım bölümünde 

bulunan tasarım ile değiştirilmiştir. Bu sayede daha kolay montaja ve üretime sahip iticiler 

oluşturulmuştur.  

Ayrıca öncesinde tek parça olarak üretilmesi planlanan dış kabuk üretim zorluğu sebebiyle, 

ayrı parçaya bölünerek cıvatalarla montajlanması uygun görülmüştür. Bu açıklanan durumlar 

haricinde ön tasarım raporuna neredeyse tamamen bağlı kalınmıştır. Son bütçe ile ön tasarım 

raporunda bulunan bütçe tamamen aynıdır. Ekstra yapılan işlemler veya malzemeler çeşitli 

yardımlarla tamamlanmıştır. Sadece dış kabuğun tekrar üretiminden kaynaklanan ek bir 

bütçe açığı ortaya çıkmıştır. Bu da sponsorluklar yardımıyla kapatılmıştır. Mevcut 

durumumuzda, aracın üretimi, tekrardan üretilecek olan dış kabuk hariciyle tamamlanmış 

olup, test aşamasında ilerlerken bir yandanda üretimin devamı sağlanmaktadır. Test ve 

üretim aşaması ile eş zamanlı olarak, yarışma içerisindeki görevlere uygun olarak 

algoritmalar üzerinde çalışılmakta ve aracın kontrolü sağlanmaktadır.   

  



7 

 

4 ARAÇ TASARIMI 

 

Şekil 1 Araç Tasarım Şeması 

Aracın tasarımı Şekil 1’de görüldüğü gibi hazırlanmıştır. Bu ön tasarım da aracın çalışma 

prensibini ayrıntılı bir biçimde görmemiz mümkündür [1].  

4.1 Sistem Tasarımı 

Sistem tasarımına geçilmeden önce yapılan literatür araştırması sonucunda, öncelikli olarak 

birden fazla motor topolojisi oluşturulmuştur. Oluşturulan topolojiler arasında 

karşılaştırmalar yapılarak, performans açısından en yüksek 5 topoloji Tablo 3’de görüldüğü 

gibi belirlenmiştir. Tablo 3 seçilen bu topolojileri maliyet, güç tüketimi, hareket kabiliyeti, 

yük kapasitesi ve kontrol açısından karşılaştırmaktadır. Yapılan karşılaştırmalar ve 
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puanlamalar sonucunda aracın gelişimi ve fonksiyonelliği açısından en uygun motor 

topolojisinin MZ-1(Şekil 2) olduğuna karar verilmiştir. Bu aşamadan sonra belirlenen motor 

topolojisi eşliğinde aracın mekanik tasarımına geçilmiştir. Şekil 2 de verilen araç tasarımında 

M harfleri, motorları temsil etmektedir.  

 

Şekil 2 Aracın Tasarımı 

 

Tablo 3 Motor Topolojilerinin Puan Verilerek Karşılaştırılması 

MOTOR 

TOPOLOJİS

İ 

KIYASI 

MALİY

ET 

GÜÇ 

TÜKETİ

Mİ 

HAREKET 

KABİLİYE

Tİ 

YÜK 

KAPASİTE

Sİ 

KONTRO

L 

 

 

  

REFERANS 7 6 8 5 6  

 

MA – 3 

4 7 5 7 4 169 

 

MC – 1 

3 2 7 8 3 147 
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MA – 2B 

5 6 4 4 5 153 

 

MA – 1 

6 

 

7 5 5 5 179 

 
MZ - 1 

5 6 7 7 7 204 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

Aracın mekanik tasarımı yukarıda verilen motor topolojisine uygun olarak, su altındaki 

etkenleri de göz önüne alınmasıyla aşağıda verilen süreçlerde anlatıldığı gibi 

tamamlanmıştır. 

 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

Aracın mekanik tasarım sürecine geçilmeden önce kullanılacak motor dizilimi, örnek 

tasarımların dinamik analizleri kullanılarak 3 adet dikey ve 2 adet yatay olmak üzere 5 adet 

iticiden oluşacak şekilde belirlendi. Yatay iticilere kazandırılan hareket özelliği sayesinde bu 

iticilerin pozisyonu bir başka motorun kontrolü ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda, dikey 

iticiler aracın derinlik kazanmasında rol oynarken, yatay iticiler aracın oryantasyonunda ve 

istenilen pozisyona sahip olmasında büyük önem taşımaktadır. Yatay iticiler, tek serbestlik 

derecesine sahip olup merkezlendiği yer ile 360 derece rotasyon yapabilmektedir. Şekil 3 de 

aracın motor konumları görülebilmektedir. [1], [2] 
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Şekil 3 Aracın Mekanik Tasarımı Üzerinde Motor Konumlarının Gösterimi 

Motor düzeni ve sayısı seçimlerinden sonra aracın temel dinamiğini oluşturacak ve 

elemanlarını taşıyacak bir şase tasarlanmasına karar verildi. Öncelikli olarak su altı 

sistemlerinde kullanılan malzemeler araştırılarak, şase ve araç için en uygun malzemenin 

seçimi yapıldı. Alüminyum 6061 malzemesinin en uygun malzeme olacağına karar verildi. 

Bir sonraki aşamada Şekil 4’te gösterilen şase tasarımı yapıldı. Bu şase tasarımı, dizilimi 

belirlenen motorları en uygun şekilde taşıyacak ve diğer elemanlar ile birlikte aracın ağırlık 

merkezine en etkili torku oluşturacak şekilde belirlendi. Şase tasarımının su jeti ile üretilmiş 

hali Şekil 5’te görülmektedir. 

 

Şekil 4 Aracın Şase Tasarımı 
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Şekil 5 Aracın Şasesinin Üretilmiş Hali 

Şase tasarımı yapılırken, eş zamanlı olarak aracın hareketini sağlayacak olan iticilerinin ve 

pervanelerin tasarımı üzerine çalışıldı. Bilindiği üzere daha fazla itiş elde etmek için 

pervanelerin olabildiğince çok su taşıması gerekir. Bu aşamada iticilerin nozul tasarımları 

düşük hız yüksek torkun sağlanması için pervaneye yardımcı olacaktır. Tasarım nedeniyle, 

nozül ortasındaki pervanelerin çalışma alanı nozül giriş alanından yaklaşık % 40 daha 

küçüktür. Bu, su hızının artmasına ve harici basınca bağlı olarak iç basıncın düşmesine neden 

olur. Bu basınç farkı nedeniyle, nozülün dış yüzeyinde her zaman bu yüzeye dik olan bir 

kuvvet (P) oluşturulur. Nozulun dış arka uç kısmının dizaynı nedeniyle, bu kuvvetin P yatay 

bileşeni nozül üzerinde ek bir ileri itme yaratır. Bu sayede itiş de gözle görülür bir artış 

sağlanmaktadır. Şekil 6 da iki ayrı nozul profilinin akış olarak karşılaştırılması 

görülmektedir. 

 

Şekil 6 İki Ayrı Nozul Profinin Sürtünme Karşılaştırılması 

Nozul tasarımı yapılırken Şekil 7 daki gibi bir profil tasarımı yapılarak yukarıda bahsedilen 

etkinin arttırılması amaçlanmış ve özgün bir tasarım ortaya konmuştur.  
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Şekil 7 İtici Nozul Profili 

İtici tasarımı yapılırken dikey ve yatay itici olmak üzere iki ayrı tasarım oluşturulmuştur. Bu 

tasarımlar Şekil 8 ve Şekil 9 da gösterilmiştir.  

 

Şekil 8 Dikey İtici Tasarımı 

 

 

Şekil 9 Yatay İtici Tasarımı 

Ayrıca iticinin ayrıntılı montaj görseli Şekil 10’daki gibidir. Su altındaki hareket göz önüne 

alınarak montaj kolaylığının en yüksek olduğu bir tasarım oluşturulmuştur. 
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Şekil 10 İtici Montajı 

Pervanenin gerçek verimlilik performansını yakalayabilmesi için araç gövdesi ile pervane 

arasındaki ilişki iyi analiz edilmelidir. Pervane tasarımında, pervane çapı arttıkça, itme 

kuvveti ve çekme kuvveti artmıştır, ancak seçilen akımın buna göre arttığı tespit edilmiştir. 

OpenProp programı ile pervane tasarımı yapılmıştır, çıktılar Şekil 11 deki gibidir.  

 

Şekil 11 OpenProb  

Çıktılar eşliğinde motoru ve nozulu en yüksek verimde kullanabileceğimiz pervane tasarımı 

yapılmıştır. Bu tasarımı Şekil 12 de ayrıntılı olarak görmek mümkündür. 
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Şekil 12 Pervane Tasarımı 

İticilerin ve pervanenin üretim sonrasındaki görünüşleri aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 13 Üretim Sonrası İtici 

 

Şekil 14 Üretim Sonrası Pervane 

Aracın uç işlevci tasarımı da Şekil 15’da gösterildiği gibi yarışma kapsamında belirlenen 

görevlere uygun ve ileriki aşamalarda değiştirilmeye müsait bir şekilde ekibimiz tarafından 

tasarlandı. Bu uç işlevci sayesinde su altında belirli nesnelerin toplanması ve taşınması gibi 

görevlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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Şekil 15 Uç İşlevci Tasarımı 

Aracın su altında daha net görüntü alabilmesi ve istenen görevleri daha uygun bir şekilde 

yapabilmesi için su içerisindeki karanlık ortamı yok etmek adına ışıklar kullanılacaktır. Bu 

ışıklar, 12v led olarak satın alınmış olup sızdırmazlığını sağlamak adına dış kasasının 

tasarımı yapılmıştır. Üretim sonrasında epoksi yardımıyla ışıkların su geçirmez olması 

sağlanacaktır. Şekil 16 da bu tasarım görülmektedir. 

 

Şekil 16 Işık Tasarımı 

Aracın hareketli itiş motorlarının hareketini sağlayacak olan fırçasız dc motor ile yatay 

iticilerin birbirine bağlantısını sağlayacak olan kaplin bağlantısı da ekibimizce tasarlanmış 

olup Şekil 17 de görülmektedir. Bu bağlantı motorlara uygun bir şekilde oluşturulmuş, 

montaj kolaylığı düşünülerek oluşturulmuştur.  



16 

 

,  

Şekil 17 Kaplin 

Aracın elektronik kartlarının içerisinde bulunacağı su geçirmez tüp içerisine, kartların daha 

düzgün ve uygun bir şekilde durması için gerekli olan tasarım Şekil 18 deki gibidir. 

 

Şekil 18 Elektronik Parçaların Düzenini Sağlamak İçin Gerekli Olan Tasarım 

Araç için büyük önem arz eden parçaların uygun bir biçimde tasarlanması aşamasından sonra 

aracın dış kabuk tasarımı gerçekleştirilmiştir. Kabuk tasarımı (Şekil 19Error! Reference 

source not found.), öncelikle aracın görselliğine katkıda bulunurken, hidrodinamik 

performansını arttırmak amacıyla da aracın su içerisindeki durumunda büyük rol 

oynamaktadır. Son aşamada aracın ağırlık merkezinin belirlenmesi için bütün elemanların 

montajı yapılarak, teorik olarak ağırlık merkezi ve toplam ağırlık hesaplandı. Bu sayede 

aracın su içerisinde yüzmesi için gerekli olan kaldırma kuvvetinin hesaplanması hedeflendi. 

Aracın su üzerinde yüzmesini sağlayacak toplam kaldırma kuvvetini hesaplamak için aracın 

su içerisinde kapladığı toplam hacme bakılarak, teorik olarak kaldırma kuvveti hesaplandı. 

Eksik olan kaldırma kuvvetini sağlamak için, yüzdürücüler aracın kabuk kısmının içerisine 

yerleştirildi. Bu sayede aracın su içerisinde askıda kalması hedeflenmiştir. Aracın şasesi 

üretim kolaylığı açısından 4 parçaya ayrılmaktadır ve bu dört parça cıvatalar yardımıyla 

montajlanabilmektedir. 
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Şekil 19 Aracın Dış Kabuk Tasarımı 

Daha sonrasında aracın, tutarlılığını test etmek amacıyla dinamik model simülasyonu 

bilgisayar ortamında yapıldı. Bu simülasyon, ileri ve ters kinematik sonuçları ile kontrol 

algoritmalarının benzetimini içermekte olup aracın su içerisindeki durumu hakkında bize 

bilgi vermektedir. Test ve simülasyon sonuçlarının da uygunluğu onaylandıktan sonra aracın 

üretim aşamasına geçilmesine karar verildi ve Şekil 20 de görüldüğü üzere üretilmiştir. 

Üretim aşamaları ve edinilen tecrübeler daha sonraki ‘Tecrübeler’ adlı başlıkta ayrıntılı 

olarak anlatılmıştır. 

 

Şekil 20 Aracın Üretilmiş Hali 

Araca dair teknik resimler ek 1 de verillmiştir. 
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4.2.2 Malzemeler 

Araçta kullanılacak olan malzemeler Tablo 4’te listelenmiştir.  

Tablo 4: Malzemeler ve Malzemelere Ait Fiyatları 

Malzeme Türü Fiyat(TL) Adet Toplam(TL) 

Sumax2820 fırçasız dc motor 265 7 1855 

Xrotor pro-40A-3D ESC 191 3 573 

BeagleBone-Black-RevC elektronik 

kart 

408 1 408 

STM32F4 elektronik kart 169 1 169 

12V ışık 17 4 68 

Thrustmaster T16000M joystick 

kontrol ünitesi 

826 1 826 

Monster Abra A5 Bilgisayar 5600 1 5600 

Kamera 182 2 364 

AlexMos 32 BIT BGC GBM8108-

90T 

2625 1 2625 

Batarya 3150 1 3150 

Araç iletişim kablosu 10(1 m) 150 m 1500 

Bar30 derinlik sensörü 360 1 360 

Sıcaklık sensörü 298 1 298 

Su geçirmez tüp seti (batarya için) 615 2 1230 

Su geçirmez tüp seti(kamera ve 

elektronik kartlar için) 

1800 1 1800 

3D baskı üretim 2500 1 2500 

Bağlantı elemanları(soketler, 

kablolar, güç kabloları vs) 

900 1 900 

              TOPLAM MAALİYET                                                       24.226 TL 

Aracın malzeme listesi Tablo 4’te belirtildiği gibi verilmiştir. Malzemelerin fiyatları da aynı 

tablo içerisinde bulunmakta olup, aracın bütçe planlaması raporun 5.bölümünde ayrıntılı 

olarak incelenecektir.  

Sumax2820, iticilerin içerisindeki fırçasız dc motordur. Su altındaki sistemlerde, yapılan 

araştırmalar sonucunda daha çok fırçasız dc motor kullanıldığı görülmüştür. Yüksek verimli 

ve ucuz olması, yalıtımının kolay olması gibi sebeplerle bu motor seçimi yapılmıştır. Fırçasız 

dc motorların, kullanılabilmesi için elektronik hız kontolü yapan (ESC) bir sisteme ihtiyaçları 

vardır. Motorun özellikleri (ne kadar akım çektiği gibi) dikkate alınarak en uygun ESC seçimi 

yapılmış ve Xrotor pro-40A-3D ESC de karar kılınmıştır. Aracın iki hareketli iticisi, benzer 

şekilde 2 adet fırçasız dc motor ile kontrol edilmektedir. Bu motorların yüksek tork, düşük 

hıza sahip olmaları öncelikli isteklerimizi karşılamaktadır. Yalıtımını epoksi yardımıyla 

yapacağımız bu motorlar, aracın hareketine büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır.  
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Motor kontrolü ve sensör verilerinin belirli filtrelerden geçirilip anakarta gönderilebilmesi 

için bir kontrol kartına ihtiyaç duyulmuştur, bu aşamada STM32F4 elektronik kartı 

kullanılması uygun görülmüştür. Kullanılacak kontrol kartı sayesinde, anakartımız olan 

BeagleBone üzerindeki iş yükü hafifleyecektir. Olası sorunların önüne geçmek için böyle bir 

yol seçilmiştir. BeagleBone ise gerek hız, gerek kart yapısı olarak sistemin anakartı 

olabilecek düzeyde bir elektronik karttır.  

Aracın su altında daha net görüntü alabilmesi için aracın görüş açısının aydınlatılması 

gerekmektedir. Kullanılacak olan ışığın muhafazası ekibimizce yapılacak olup, bu 

muhafazaya ve aydınlatma isteğimize göre en uygun olan 12Vdc led kullanılacaktır. 

Bahsedilen görüntüyü alabilmesi için, iki adet kamera seçilmiştir. Bu aşamada aracın ışık 

muhafazaları ve kamera muhafazaları ekibimizce yapılması aracın yerliliğine büyük ölçüde 

katkıda bulunmaktadır. Ek olarak, kullanılacak olan sıcaklık ve derinlik sensörü su geçirmez 

olması sebebiyle farklı alternatifleri incelenmeden uygun görülmüştür. 

Aracın elektronik kartlarının ve bataryanın sızdırmazlığının sağlanabilmesi için, 

BlueRobotics adlı firmanın sızdırmaz tüpleri kullanılacaktır. Yalıtım konusunda çok başarılı 

olan bu tüpler, aracın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde parçalardır.  

Yer kontrol ünitesinde, dış arayüzlerin en stabil şekilde kullanılabilmesi için Monster Abra 

A5 bilgisayar seçimi yapılmıştır. Aynı şekilde, aracın manuel kontrolü için seçilen Joystick, 

iki ayrı sistemden oluştuğu için kontrol aşamasında kullanıcıya kolaylık sağlayacaktır. 

Elektronik ön tasarım süreci adlı bölümde bu seçimleri neden ve nasıl yaptığımız daha 

ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır. Satın alınan veya üretilen malzemeler Şekil 21 de 

gösterildiği gibidir. 

 

Şekil 21 Malzemeler 
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4.2.3 Üretim Yöntemleri   

Araç, su altında esneme yapmayan alüminyum saç levha gövdeden ve abs plastik kabuktan 

oluşmaktadır. Kabuk ve gövde birleşimi plastik cıvatalarla yapılacaktır, böylece su altındaki 

olumsuz etkilerin azaltılması planlanmaktadır. Araç içerisinde elektronik kartların, 

bataryanın, kameraların ve ışıkların sızdırmazlığının sağlanması için çeşitli muhafazalar 

kullanılacaktır.  Araç üretiminde çeşitli yöntemlerin kullanılması planlanmaktadır. Bunlar; 

su jeti kesim, üç boyutlu yazıcılar, epoksi uygulama, frezelemedir. 

4.2.3.1 Su Jeti Kesim 

Su Jeti Kesimi mermer, granit, bakır, cam, pleksi, kauçuk, paslanmaz çelik, paslanmaz sac 

gibi malzemelerin bilgisayar tabanlı makinelerde çok büyük basınçlı su ile kesilmesi 

işlemidir. Kalınlıkları 0.1 mm’den 200 mm’ye kadar sert veya yumuşak tüm materyallere, 

farklı çaplar arasında su veya su-abrasiv karışımının çok yüksek hızla ve yüksek bir basınçla 

(bar) malzeme üzerine püskürtülerek su ile gerçekleşen bir kesme işlemi uygulanır. Su jeti 

teknolojisi ile metaller ısınmadan, sertleşmeden, şişmeden ve deforme olmadan kesilebilir. 

Bilgisayarda tasarımı yapılan görsel şekiller, Su jeti ile kusursuz ve çapaksız bir şekilde 

materyallere uygulanır ve kesilir. Su jeti ile kesim hızlı ve ekonomiktir. Kesim sonrası 

kenarlar temiz ve oldukça keskindir. Su jeti kesimi sırasında sıcaklık oluşmaz ve bu en büyük 

avantajlardan biridir.  

Bu aşamada aracın alüminyum şasesi 10mm kalınlığındaki bir plakanın su jeti yardımıyla 

kesilmesi ve delinmesi sonucu Şekil 23 deki gibi üretilmiştir.  

 

Şekil 22 Aracın şase çizimi 
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Şekil 23 Aracın şasesinin su jeti ile kesilmiş hali 

4.2.3.2 Üç Boyutlu (3D) Baskı 

Kabuk, uç işlevci, muhafaza ve bazı parçaların üretim yöntemi olarak üç boyutlu baskı 

kullanılmıştır. Üç boyutlu baskı yönteminde sanal ortamda tasarlanmış 3 boyutlu nesneleri 

katı formda somut nesnelere dönüştürülmesini sağladığından tasarlanan parçalar üç boyutlu 

baskı yöntemiyle üretilmektedir. Günümüz 3 boyutlu yazıcılarda birçok farklı teknolojiyi 

kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, lazer sinterleme, fused deposition (bileşimli yığma), 

polimer kurleme gibi sıralanabilir. Yaygın kullanıma ve farklı tasarıma sahip olsa da temelde 

en çok kullanılan teknoloji "fused deposition modeling" tekniği ile çalışan cihazlardır. Bu 

teknikte bilgisayarda 3 boyutlu modeli bulunan cisim 2 boyutlu katmanlar halinde yığılarak 

3 boyutlu ürün elde edilir. Oluşturmak istediğiniz cismin öncelikle 3 boyutlu bir çiziminin 

oluşturulması gerekir. Oluşturulan 3 boyutlu çizim yine bir yazılım aracı ile STL 

(STereoLithography) formatına dönüştürülerek katmanlar haline dönüştürülür.3 Boyutlu 

yazıcılarda genellikle ABS, PLA ve benzeri termoplastik malzemeler kullanılır. 

Termoplastik malzemenin düzgün bir şekilde yığılabilmesi için erime sıcaklığına ısıtılmış bir 

nozuldan ekstrude edilmesi gerekmektedir. Bu nozul bilgisayar tarafından kontrol edilerek 

parça geometrisini simule edecek şekilde hareket ettirilir ve termoplastik malzemenin 

yığılması ile beraber parça 2 boyutlu katmanlar halinde tablaya yığılır ve üretilmiş olur [3]. 

Aracın üretimi esnasında üç boyutlu yazıcıdan üretilecek olan malzemeler için ABS plastik 

malzemesi kullanılması uygun görülmüştür. ABS plastik malzemesini darbeye dayanıklı 

olması, hafif malzeme olması, üretim kolaylığı sağlaması ve boyanabilir olması nedeniyle 

seçmiş bulunmaktayız.  

4.2.3.3 Epoksi Uygulaması 

Sızdırmazlığın sağlanması gereken yerlerde epoksi uygulaması yapılarak sızdırmazlık 

sağlanmıştır. Polipoksitlerin (epoksi reçineleri) işlenmiş son ürünlerine epoksi denir. Epoksi 
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reçineleri, epoksit grupları içeren bir reaktif ön polimer ve polimer sınıfıdır. Poliepoksitlerin 

kendileri ile veya sertleştiricilerle tepkimeye girerek uygun mekanik özelliklere, yüksek 

termal dirence ve kimyasal dirence sahip olan ısıtıldığında sertleşen ve bu halini sonsuza dek 

koruyan polimer oluştururlar. Genellikle kullanılan epoksi reçineleri; Bisfenol A epoksi 

reçinesi, Bisfenol F epoksi reçinesi, Novolac epoksi reçinesi, Sikloalifatik epoksi reçinesi, 

Epoksi reçine seyrelticileri ve Glycidylamine epoksi reçinesidir. Epoksiler; mükemmel 

yapışma, yüksek kimyasal direnci ve ısı direnci, mükemmel mekanik özellikleri ve çok iyi 

elektriksel yalıtımı özellikleri ile bilinmektedir. Epoksilerin birçok özelliği değiştirilebilir ve 

yenilenebilir. Epoksiler, UV ışığına maruz kaldıklarında kötüleşirler. Bu olumsuz durumu 

kontrol etmek için UV koruması sağlayan geleneksel deniz boyaları veya iki parçalı 

poliüretan boya ile kaplanırlar [4], [5]. 

4.2.3.4 Freze Uygulaması 

Aracın malzemelerinin montajını yapmak için kullanılan bir delik delme yöntemidir. Freze 

uygulamasının birçok farklı yöntemi vardır. Bizim Projemiz için en uygun olan yöntem 

matkapla delme yöntemidir. 

4.2.4 Fiziksel Özellikler 

Araç 69 cm uzunluğunda, 59 cm genişliğinde 26 cm kalınlığında ve 18.5 kg ağırlıktadır. 

Aracın daha dengeli olması için ağırlık ve hacim merkezleri aynı ayarlanmıştır. Aracın su 

altına daha kolay hareket edebilmesi için kabuk tasarımı oval yapılmıştır. Ayrıca aracın ön 

ve arka kısmı inceltilerek daha kolay hareket edilmesi planlanmaktadır. Araç suda yarı yüzer 

olarak tasarlanmıştır. Suya bırakıldığın da aracın üst kısmının su yüzeyiyle aynı seviyede 

olarak tasarlanmıştır. 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Su altı aracı temel olarak motorlar, motor sürücüleri, anakart, kontrol kartı, güç kartları, 

kameralar, sensörler gibi elektronik malzemelerden oluşmaktadır. Bu bölüm içerisinde, bu 

konu ile alakalı daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkündür. Ayrıca Araç Ön Tasarımı adlı 

bölümde bulunan, Şekil 1Error! Reference source not found.’de elektronik tasarım şeması 

görülebilmektedir. 

Motorlar, su altı araçlarının eyleyici gerektiren kademelerinde kullanılan elektro-mekanik 

sistemlerdir. Bu aşamada, su altı iticileri ve uç işlevci için gerekli hesaplamalar yapıldığında 

SW2820(Şekil 24) fırçasız DC motor uygun görüldu ve kullanıldı. Su altı iticilerinin hareket 

kabiliyeti için de GBM8108-90T(Şekil 25) fırçasız dc motor kullanıldı. Motor sürücüler, 

motorların istenilen hız değerinde çalışması için motor sargılarının ihtiyaç duyduğu dalga 
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şeklini üreten elektronik devrelerdir. Su altı iticilerinin sürülmesi ve hız kontrolü için Xrotor 

Pro-40A(Şekil 26) motor sürücüsü; su altı iticilerinin hareket kabiliyetini sağlayan fırçasız 

dc motorlar içinse Alexmos 32Bit BGC(Şekil 27) motor sürücüsü kullanıldı. 

Tablo 5 SW2820 özellikleri 

Gerilim(V) Yüksüz Nominal Yük Stall 

Çalışma 

Aralığı 

Anma Hız 

(rpm) 

Akım 

(A) 

Tork 

(mNm) 

Hız 

(rpm) 

Akım 

(A) 

Çıkış 

Gücü(W) 

Tork 

(mNm) 

Akım 

(A) 

24~36 36 10560 1 724 4631 16 400 1650 35 

Tablo 5 de itici ve uç işlevci için seçilen motorun değerleri verilmiştir. Tasarlanan itici ve 

pervanede yapılan hesaplarda ihtiyaç duyulan tork 0.69 Nm olarak bulunmuştur. Motorun 

hız(rpm) değerleri itici için uygun görüldü ve bu motorun proje içerisinde kullanılmasına 

karar verildi. 

 

Şekil 24 SW2820 

 

Şekil 25 GBM8108-90T 

 

Şekil 26 Xrotor Pro-40A 

 

Şekil 27 Alexmos 32Bit BGC 

Kontrol kartı, su altı aracının eyleyicilerinin (motor) gerçek zamanlı kontrolünü sağlayan ve 

motor sürücüleriyle sürekli iletişim halinde olan, gerektiğinde motor sensörlerinden durum 

verilerini alıp, değerlendiren donanımsal ve yazılımsal bir elektronik devredir. Kontrol kartı 

olarak STM32F4(Şekil 28) Discovery geliştirme kartı kullanıldı.  
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Okunan sensör verileri de öncelik olarak bu kart içerisinde toplanıp filtrelenmektedir, motor 

kontrolü için gerekli kontrol algoritmaları bu kart içinde çalıştırılmaktadır, aydınlatma ve uc 

işlevicinin kontrolü gibi genel kontrol işlemleri de bu kart üzerinde gerçekleştirilmektedir. 

Bu işlemleri STM içerisinde yaparak ana kontrolcünün iş yükünün hafiflenmesi 

hedeflenmektedir. 

Ana kontrolcü, su altı aracının bütün alt birimdeki sistemlerinden gelen verilerin toplandığı 

ve bu verilerin değerlendirilip, tekrardan alt birimdeki sistemlere veya kullanıcıya aktarıldığı 

donanımsal ve yazılımsal bir devredir. Anakart, kontrol kartı ile dolayısıyla motorlar ve 

motor sürücüleriyle; görüntü aktarımı ve işlenmesi için kameralarla; aracın hızı, yönelimi, 

basınç ve derinlik bilgilerinin alınması için sensörlerle; su altı karanlık noktaların 

aydınlatılmasını sağlamak amacıyla ışıklarla; aracın şarj durumu, pil sıcaklığı, anlık çekilen 

akım ve voltaj değerlerinin alınması için bataryalarla; son kullanıcıya aracın durum 

bilgilerinin aktarılması amacıyla da yer kontrol istasyonuyla haberleşme içerisinde olması 

gerekmektedir. Su altı aracında ana kontrolcü(anakart) olarak BeagleBone Black(Şekil 29) 

geliştirme kartı kullanılacaktır.  

 

Şekil 28 STM32F4 

 

Şekil 29 BeagleBone Black 

Anakontrolcü ile kontrol kartı arasındaki iletişim RS485 ile sağlandı. RS485, basit ve hızlı 

bir haberleşme protokolü olması sebebiyle, anakontrolcü ve kontrol kartı arasında 

kullanılması uygun görülmüştür. Kontrol istasyonu ve anakart(BeagleBone) arasında gerçek 

zamanlı olarak görüntü aktarımının sağlanması için daha hızlı bir protokole ihtiyaç 

duyulduğu gözlemlenmiştir. Bu aşamada, ethernet haberleşme protokolü diğer haberleşme 

protokollerine göre daha hızlı veri akışı sağladığı için kullanılmıştır. 

Araç içerisinde sıcaklık ve derinlik sensörü olmak üzere iki adet sensör kullanıldı. Bu 

sensörlerin asıl kullanım amacı, aracın fonksiyonelliğini ve amacına katkıda bulunmaktır. 

Sensör verileri kontrol kartı üzerinde belirli filtreleme işlemlerinden geçirildikten sonra 

anakart üzerinde toplanacaktır. Bir sonraki işlemde ise, ethernet protokolü yardımıyla 

anakontrolcüden kontrol istasyonuna gönderilecektir. Kullanıcı kontrol istasyonundaki 

arayüz içerisinde bu sensör verilerini anlık olarak izleyebilecek. Basınç sesörü olarak çalışma 

sıcaklığı ve derinliği göz önüne alınarak bar30 kullanıldı. Sıcaklık sensörü olarak aynı 

etkenler göz önünde bulundurularak Celsius Fast-Response sıcaklık sensörü kullanıldı. 
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Şekil 30 Bar30 Depth/Pressure Sensor 

 

Şekil 31 Celsius Temperature Sensor 

Kameralar, su altı ortamının gözlemlenebilmesi ve otonomluk görevlerinde etkin bir rol 

oynaması açısından önemlidir. Günümüz koşullarında kullanılan dijital kameralar; 

çözünürlük kalitesi, kare hızı ve boyutları bakımından birçok uygulamada yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Araç içerisinde iki kamera bulunmaktadır. Birinci kamera uç işlevcinin 

görüş açısının izlenebilmesi, ikinci kamera ise çevre ortamının incelenmesi ve otonom 

görevlerin yerine getirebilmesi için kullanılmaktadır. Kameralara bağlı olan servo motorlar 

sayesinde de, kameralara görüş açısı takviyesi yapıldı. Bu da aracın görüşünde gözle görülür 

bir artış sağladı. Kamera olarak OV2710 Mini CCTV(Şekil 32) uygun görüldü su altı ortam 

şartlarında yeterli olabileceği ön görülerek bu kamera kullanıldı. 

Güç kartı, su altı aracının elektronik devrelerinin ihtiyaç duyduğu gerilimleri, batarya veya 

güç hattı kullanarak ilgili gerilim seviyelerine dönüştüren bir elektronik devredir. Su altı 

aracının elektronik alt birimlerinden olan motor sürücülerine, anakarta, kontrol kartına, 

kameralara, sensörlere ve aydınlatmaya ilgili besleme gerilimlerini sağlamak amacıyla 

kullanıldı. DC-DC dönüşüm için lm2596(Şekil 33) kullanıldı. Bataryaların dengeli güç 

aktarması için bir bms devresi tasarlanacaktır. 

 

Şekil 32 OV2710 Mini CCTV 

 

Şekil 33 lm2596 
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4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

Aracın yarışma içerisindeki görevlerinin yerine getirilmesi için en uygun 

kontrol/navigasyon/güdüm algoritmaları oluşturulup seçilmeden önce, aracın matematiksel 

modeli çıkarılarak MATLAB üzerinde modellendi. Bu modelleme eşliğinde aracın 

simülasyonları yapılarak, ön bilgi oluşturulması hedeflenmiştir. 

4.3.2.1 Aracın modellenmesi 

Araçın kinematik ve kinetik denklemleri sırasıyla aşağıdadır.[1] 

�̇� = 𝐽(𝜂)𝑣   

𝑀�̇� + 𝐶(𝑣)𝑣 + 𝐷(𝑣)𝑣 + 𝑔(𝜂) = 𝜏  

Kinematik denklem ROV hareketinin geometrik yönlerini, kinetik denklemin ROV 

hareketini indükleyen kuvvetleri ve momentleri analiz ettiği farklı koordinat sistemlerine 

dönüşümünü sağlar. 

 

Şekil 34 CO ve CG koordinatlarının tanımı 
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Şekil 35 Gövde - sabitlenmiş referans noktaları 

 

Şekil 36 Ağırlık merkezi (CG) üzerine etkiyen ağırlık kuvveti ve kaldırma merkezi (CB) 

üzerine etki eden kaldırma kuvveti 

CG - center of gravity  (Ağırlık merkezi) (CO ya bağlı olarak tanımlanmıştır) 

CB - center of buoyancy (Kaldırma merkezi) (CO ya bağlı olarak tanımlanmıştır) 

SNAME (Deniz Mimarları ve Deniz Mühendisleri Derneği) tarafından tanımlanan notasyon 

şunları belirlemiştir: Gövde sabitlemeli çerçeve  𝑣𝑏/𝑛
𝑏  ∈ ℝ3 vektörel doğrusal hızları ve 

𝜔𝑏/𝑛
𝑏 ∈ ℝ3 vektörel açısal hızları ile verilen hareket bileşenlerine sahiptir. Genel hız vektörü 

şu şekilde temsil edilir: 

𝑣 = [𝑢 𝑣 𝑤 𝑝 𝑞 𝑟]𝑇 
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𝑣𝑏/𝑛
𝑏 = [

𝑢
𝑣
𝑤

]  ∈ ℝ3 𝜔𝑏/𝑛
𝑏 = [

𝑝
𝑞
𝑟
]  ∈ ℝ3 

u, v ve w sırasıyla surge, sway ve heave yönlerinde doğrusal hızın bileşenleri ve p, q ve r 

sırasıyla açılı hızın roll, pitch ve yaw bileşenleridir. Öte yandan, Dünya sabit çerçevesinde 

ifade edilen 𝑝𝑏 𝑒⁄
𝑒 ∈ 𝑅3 pozisyon vektörü ve oryantasyon vektörü 𝛩𝑛𝑏 ∈ 𝑆3 koordinatları 

şunlardır: 

𝜂 = [𝑥 𝑦 𝑧 ф 𝜃 𝜓]𝑇 

𝑝𝑏/𝑒
𝑒 = [

𝑥
𝑦
𝑧
]  ∈ ℝ3  𝛩𝑛𝑏 = [

ф
𝜃
𝜓

]  ∈ 𝑆3 

Burada 𝑥, 𝑦 ve 𝑧, Dünya sabit çerçevesindeki Kartezyen konumunu temsil eder ve ф roll 

açısını, 𝜃 pitch ve 𝜓 yaw açısını gösterir. 

Kinematik model 

Gövde sabitlemeli ve dünya sabitlemeli koordinat sistemleri arasındaki doğrusal ve açısal 

hızlar aşağıdaki şekilde ifade edilir : 

�̇� = 𝐽(𝜂)𝑣   ↔  [
�̇�𝑏/𝑛

𝑛

�̇�𝑛𝑏

] = [
𝑅𝑏

𝑛(𝚯𝑛𝑏) 03×3

03×3 𝑻Θ(𝚯𝑛𝑏)
] [

𝑣𝑏/𝑛
𝑏

𝜔𝑏/𝑛
𝑏 ] 

𝐽(𝜂) = [
𝑅𝑏

𝑛(𝚯𝑛𝑏) 03×3

03×3 𝑻Θ(𝚯𝑛𝑏)
] 

Burada 𝑅𝑏
𝑛(𝚯𝑛𝑏) ∈ ℝ3x3, Dünya sabit çerçevesindeki lineer hız 𝑣𝑏/𝑛

𝑏 'nin bileşenlerini veren 

döndürme matrisi ve 𝑻Θ(𝚯𝑛𝑏) ∈ ℝ3x3, 𝜔𝑏/𝑛
𝑏 'yı aracın tutumundaki açısal hız ile 

ilişkilendiren matrisdir.  

Hidrodinamik model 

Gövde-sabit çerçevede ifade edilen hareket denklemleri aşağıdaki gibi verilmiştir. 

𝑀�̇� + 𝐶(𝑣)𝑣 + 𝐷(𝑣)𝑣 + 𝑔(𝜂) = 𝜏 

�̇� = 𝐽(𝜂)𝑣 

𝑀 kütle atalet matrisi iken, 𝑀 = M𝑅𝐵 + M𝐴 dır. M𝑅𝐵rijit body kütle matrisi, M𝐴 ek kütle 

matrisidir. C Coriolis ve merkezcil matrisini ifade eder. M’e bağlıdır ve 𝐷 sönümleme 

matrisidir. 𝑔 hydrostatic kuvvetleri gösterir .Aşağıda bazı matrisler verilmiştir. 
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M𝑅𝐵 = [
𝑚𝑰3×3 −𝑚𝑺(𝑟𝑔

𝑏)

𝑚𝑺(𝑟𝑔
𝑏) 𝑰𝑏

] =

[
 
 
 
 
 
 

𝑚 0 0 0 𝑚𝑧𝑔 −𝑚𝑦𝑔

0 𝑚 0 −𝑚𝑧𝑔 0 𝑚𝑥𝑔

0 0 𝑚 𝑚𝑦𝑔 −𝑚𝑥𝑔 0

0 −𝑚𝑧𝑔 𝑚𝑦𝑔 𝐼𝑥 −𝐼𝑥𝑦 −𝐼𝑥𝑧

𝑚𝑧𝑔 0 −𝑚𝑥𝑔 −𝐼𝑦𝑥 𝐼𝑦 −𝐼𝑦𝑧

−𝑚𝑦𝑔 𝑚𝑥𝑔 0 −𝐼𝑧𝑥 −𝐼𝑧𝑦 𝐼𝑧 ]
 
 
 
 
 
 

 

𝐌𝐴 = −

[
 
 
 
 
 
 
X�̇� X�̇� X�̇� X�̇� X�̇� X�̇�

Y�̇� Y�̇� Y�̇� Y�̇� Y�̇� Y�̇�

Z�̇� Z�̇� Z�̇� Z�̇� Z�̇� Z�̇�

K�̇� K�̇� K�̇� K�̇� K�̇� K�̇�

M�̇� M�̇� M�̇� M�̇� M�̇� M�̇�

N�̇� N�̇� N�̇� N�̇� N�̇� N�̇� ]
 
 
 
 
 
 

 

C(v) = [
𝟎3×3 −𝑺(𝑴11𝒗1 + 𝑴12𝒗2)

−𝑺(𝑴11𝒗1 + 𝑴12𝒗2) −𝑺(𝑴21𝒗1 + 𝑴22𝒗2)
] 

𝐷𝐿  =  −𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑋𝑢, 𝑌𝑣, 𝑍𝑤, 𝐾𝑝, 𝑀𝑞 , 𝑁𝑟]  

= −

[
 
 
 
 
 
 
𝑋𝑢 + 𝑋𝑢|𝑢||𝑢| 0 0 0 0 0

0 𝑌𝑣 + 𝑌𝑣|𝑣||𝑣| 0 0 0 0

0 0 𝑍𝑤 + 𝑍𝑤|𝑤||𝑤| 0 0 0

0 0 0 𝐾𝑝 + 𝐾𝑝|𝑝||𝑝| 0 0

0 0 0 0 𝑀𝑞 + 𝑀𝑞|𝑞||𝑞| 0

0 0 0 0 0 𝑁𝑟 + 𝑁𝑟|𝑟||𝑟|]
 
 
 
 
 
 

 

 

𝑔(𝜂) = [
𝑓𝑔

𝑏 + 𝑓𝑏
𝑏

𝑟𝑔
𝑏 × 𝑓𝑔

𝑏 + 𝑟𝑏
𝑏 × 𝑓𝑏

𝑏] = [
𝑅𝑏

𝑛(𝚯𝑛𝑏)
−1(𝑓𝑔

𝑛 + 𝑓𝑏
𝑛)

𝑟𝑔
𝑏 × 𝑅𝑏

𝑛(𝚯𝑛𝑏)
−1𝑓𝑔

𝑛 + 𝑟𝑏
𝑏 × 𝑅𝑏

𝑛(𝚯𝑛𝑏)
−1𝑓𝑏

𝑛]

=

[
 
 
 
 
 

(𝑊 − 𝐵) sin 𝜃
−(𝑊 − 𝐵) cos 𝜃 sinф
−(𝑊 − 𝐵) cos 𝜃 cosф

𝑧𝑔𝑊 cos 𝜃 sinф

𝑧𝑔𝑊 sin 𝜃

0 ]
 
 
 
 
 

 

Denklemler elde edildikten sonra. Hydrodinamik analizler yapılarak parametreler linearize 

edildi ve denkleme dahil edildi. Ardından Matlab-Simulink ortamına entegre edildi. 
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Şekil 37 Blok diagramlar 

Sonrasında MATLAB-VR yardımıyla sayısal veriler görselleştirilmiştir. 

 

Şekil 38 VR arayüzü 

Belirlenen bazı yolların takibi için kontrolcüler denendi. Takip edilen yörünge ve 

pozisyon,hız çıktıları aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 39 Takip edilen yörünge 
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Şekil 40 Pozisyon çıktıları, hız çıktıları 

4.3.2.2 Algoritma Tasarımı 

Kontrol için ilk olarak PID kontrolle bağlanmış basit bir kontrolcü tasarlanmıştır. PID kontrol 

aşağıdaki blok diyagrama bakılarak anlaşılabilmektdir. Görüldüğü gibi kontrol edilecek 

modele PID kontrolcü bağlıdır ve kontrol ettiğimiz parametreler ile sistem geri beslenmiştir. 

[1] 

 

Şekil 41 PID Kontrol Blok Diyagramı 

Buradaki Setpoint (SP), işlemin sonunda ulaşılmak istenen değerdir. Yani bizim girdi 

değerimizdir. PV , SP’den çıkartılarak hata değeri bulunmaktadır. Hatanın P,I ve D 

hesaplamaları yapılmakta, daha sonrasında bu hata hesaplamaları toplanarak yeni PV değeri 

elde edilmektedir. Bu elde edilen yeni PV değeri, istenen SP değerine daha yakın bir değer 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Manuel kontrol için sliding mode control(kayan kipli kontrol) üzerinde çalışılmıştır. Manuel 

kontrolde joystick bilgisi referans alınarak motorlara uygun veriye dönüştürülecektir. Kayan 

kipli kontrol, uygun şartlar yerine getirildiğinde sistemdeki belirsizliklere, parametre 

değişimlerine ve bozuculara rağmen istenilen dinamik davranışı sağlayabilen son derecede 

kullanışlı bir kontrol tekniğidir. Kayan kipli kontrol teorisinde, kontrol dinamiğinin iki 

ardışık kipi vardır; birincisi ulaşma kipi ve ikincisi kayma kipidir. [6], [7] 
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Kayan kipli kontrol tasarımı iki aşamadan oluşur. İlk aşaması kayma yüzeyi ikinci aşaması 

kontrolcü tasarlanmasıdır. Kayma yüzeyi, arzu edilen kapalı çevrim sistem cevabı şekline 

göre kök yerleştirme metoduyla durum uzayında tasarlanır. İkinci aşamada ise kontrol sinyali 

Lyapunov kararlılık teoremi ile elde edilir. Lyapunov kayma koşulu sistemi yüzeye ulaşmaya 

zorlar ve yüzey üzerinde tutar. Sistemin kararlılığı seçtiğimiz kararlı yüzey ve kayma koşulu 

(Lyapunov kararlılık teoremi) ile sağlanmış olur. Ulaşma kipinde, kontrol dinamiği sistem 

parametrelerine bağlıdır; kayma kipinde ise sistemin dinamiği tasarlanan yüzey 

parametrelerince belirlenir, kayan kipli kontrolün gürbüzlük özelliği kayma kipinde geçerli 

olur. Aşağıda örnek bir kayan kipli kontrolcü blok diyagramı verilmiştir. 

 

Şekil 42 Kayan kipli kontrol blok diagram 

Otonom algoritmaları için halen çalışmalar devam etmektedir, şu an üzerinde durulan vision 

based station keeping control algoritmasıdır. Bu algoritma sınırlı sensor verisi olduğundan 

dolayı otonom görevleri yerine getirilebileceği düşünüldüğü için seçilmiştir. Aşağıda vision 

based station keeping control algoritmasının blok diyagramı verilmiştir. Şu anda bu algoritma 

üzerinde çalışmalar devam etmektedir.[8] 
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Şekil 43 Görüntü sabitleme ile station keeping için görsel kontrol döngüsü 

Aşağıda daha önce bu çalışma ile yapılmış bir örneği incelemek mümkündür. 

 

Şekil 44 Görüntü sabitleme özelliği ile Akdeniz'de station keeping sırasında görüntü 

noktalarının yörüngesi 

Harf tanıma için tesseract kullanıldı. Python-tesseract, python için bir optik karakter tanıma 

(OCR) aracıdır. Yani görüntülere gömülü olan metni tanıyacak ve okuyacaktır. Python-

tesseract, Google’ın Tesseract-OCR Motoru için bir sarmalayıcıdır. Aşağıda yapılan örnek 

bir harf tanıma uygulamasını görmek mümkündür.[9] 
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Şekil 45 Tesseract-OCR örnek 

Nesne takibi için GOTURN Tracker algoritması  kullanıldı. GOTURN, Derin Öğrenme 

tabanlı bir izleme algoritmasıdır. Çoğu izleme algoritmasından farklı olarak çevrimiçi 

eğitilmiştir. Başka bir deyişle, izleme algoritması çalışma zamanında izlediği nesnenin 

görünümünü öğrenir. Bu nedenle, birçok gerçek zamanlı izci, genellikle Derin Öğrenme 

tabanlı bir çözümden çok daha hızlı olan çevrimiçi öğrenme algoritmalarına güvenir. 

GOTURN, bir nesnenin hareketini çevrimdışı bir şekilde öğrenerek Derin Öğrenme'yi izleme 

problemine uygulamamızı değiştirmektedir. GOTURN modeli binlerce video dizisinde 

eğitilmiştir ve çalışma zamanında herhangi bir öğrenme gerçekleştirmeleri gerekmez. [10] 

 

Şekil 46 Örnek bir GOTURN çalışması 

İlk karede (önceki karede de denir), nesnenin yeri bilinir ve kare, nesnenin çevresindeki 

sınırlama kutusunun boyutunun iki katı kadar kırpılır. Kırpılan ilk karedeki nesne her zaman 

ortalanır. Nesnenin ikinci karede (mevcut karede de denir) konumu tahmin edilmelidir. İlk 
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kareyi kırpmak için kullanılan sınırlama kutusu, ikinci kareyi kırpmak için de kullanılır. 

Nesne taşınmış olabileceğinden, nesne ikinci karede ortalanmamıştır. Sınırlama kutusunun 

ikinci çerçevedeki konumunu tahmin etmek için bir Döngüsel Sinir Ağı (CNN) eğitilmiştir. 

 

Şekil 47 GOTURN Mimarisi 

Daha önce de belirtildiği gibi, giriş olarak iki kırpılmış çerçeve alır. Altta gösterilen önceki 

karenin ortalandığına dikkat edin ve hedefimiz üstte gösterilen geçerli karenin sınırlayıcı 

kutusunu bulmak. 

Her iki çerçeve de evrişimli katmanlar bankasından geçer. Katmanlar, CaffeNet mimarisinin 

ilk beş evrimli katmanıdır. Bu evrişimli tabakaların çıktıları, uzunluğu 4096 olan tek bir 

vektörde bir araya getirilir. Bu vektör, tamamen bağlı 3 tabakaya girilir. Son olarak tamamen 

bağlı olan son katman sınırlayıcı kutunun üst ve alt noktalarını temsil eden 4 düğüm içeren 

çıktı katmanına bağlanır. 

Uç işlevci kontrolü için PID kontrolcü tasarlandı. Nesne boyutu ne olursa olsun uç işlevcinin 

istenilen oranda güç aktarmasını sağlayacak şekilde ayarlandı. 

4.3.3 Yazılım Tasarım 

Araç ön tasarım şemasında da görüldüğü gibi sensör verilerinin toplanıp filtrelenmesi gibi 

işler aracın kontrol kartı olan STM içerisinde gerçekleştirilecektir. STM, Keil programı 

vasıtasıyla C++ dili ile programlanmaktadır. Kontrol kartı ve programlama dili, istenilen 

performansı yakalamak ve algoritmaların daha kolay yazılması sebebiyle seçilmiştir.  

STM ile sensörler arasındaki iletişim I2C ile sağlanmaktadır. Servolar (aracın ileri yön 

hareketini sağlayan fırçasız dc motorlar) ile sürücü kartı arasında RS485 protokolü ile 

haberleşme sağlanmaktadır. Bu sürücü kartı normal şartlarda kendi içerisindeki hazır 

paketler yardımıyla fırçasız dc motorun sürülmesi için tasarlanmıştır, ama bu proje içerisinde 

bu hazır paketler bizim istediğimiz amaca göre çalışmadığı için, özel ve yerli bir yazılım 

geliştirilmesi gerekti. Projeye özel olarak geliştirilen bu yazılım, motorun sensörden (hall 

effect) aldığı açı bilgisi ile girilen açı bilgisini karşılaştırarak istenilen açıya gitmesini 
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sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu aşamada kontrolcü yapısı olarak kayan kipli kontrolcü 

seçildi. 

STM ve araç içerisinde anakart görevini üstlenen BeagleBone Black arasında RS485 

protokolü ile iletişim kuruldu. Bu iki kart arasında STM’den BeagleBone’a sensör verilerini 

aktarılırken, BeagleBone’dan STM’e aracın nasıl hareket edeceğiyle ilgili veriler 

aktarılacaktır. BeagleBone’u yarışma görevleri de göz önüne alındığında 3 ayrı mod olarak 

kullanmak mümkün olacaktır (Manuel, otonom, izci). BeagleBone Python dili kullanılarak 

programlandı. Görüntü işleme ve otonom algoritmaları bu kart üzerinde koşacağı için bu 

dilin daha efektif olacağına karar verildi. BeagleBone ile yer kontrol istasyonu arasında 

Ethernet protokolü kullanıldı. Bu protokol hızlı ve kullanım mesafesi yeterli olduğu için 

seçilmiştir. Yer kontrol istasyonunda  C# dili ile arayüz oluşturulması planlanmaktadır. Dil 

tasarımsal açıdan genişlik sunduğundan bu dil tercih edilmiştir. Görüntü işleme için OpenCV 

kütüphanesinden yararlanıldı. Bu kütüphane içerisindeki hazır kalıplar sonuca ulaşılmasında 

yardımcı oldu. Otonom görevler için geliştirilen algoritmada mesafe algılayabilecek 

sensörler kullanılarak, bunlardan alınan veriler ile görüntü işlemede çıkan çıktıları birleştiren 

bir kontrolcü tasarlandı ve bu kontrolcü yazılımıda python dili ile yazıldı. 

Yer kontrol istasyonu Unity programı üzerinden C# dili kullanılarak programlandı. Bu 

program sunduğu görsellik ve dilin sunduğu genişlikten dolayı tercih edildi. 

4.4 Dış Arayüzler 

Dış arayüzler, su altı aracının son kullanıcı ile etkileşim halinde olmasını sağlayan 

bileşenlerdir. Bu bileşenleri donanımsal ve yazılımsal olarak iki farklı kategoriye ayırabiliriz. 

Donanımsal bileşenler arasında, son kullanıcının aktif olarak kullanabileceği kontrol 

istasyonu, su altı aracı ile kontrol istasyonu arasındaki haberleşmeyi sağlayacak kablo ve 

aracın enerji ihtiyacını karşılayacak güç istasyonu sayılabilir. Yazılımsal olarak, kontrol 

istasyonu içerisinde çalışacak uygulamalar veya arayüzler, sualtı aracından ve çevre 

bileşenlerden kontrol istasyonuna görüntü ve veri aktarımı protokolleri örnek verilebilir. 

Şekil 48 ve Şekil 49’de tasarlanan arayüz ve tanıtımı verilmiştir. 

 

Şekil 48 Arayüz Tasarımı 
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Şekil 49 Dış Arayüz ve Tanıtımı 

5 GÜVENLİK 

Yapılan araç her ne kadar görevlerini yerine getiriyor olsa da aracın insan hayatı ve çevre 

açısından güvenli olması gerekmektedir. Araç için alınan güvenlik önlemlerini elektriksel ve 

mekanik güvenlik önlemleri olarak irdeleyebiliriz. Aracımız enerji olarak, elektrik enerjisini 

kullanmaktadır. İnsan hayatı açısından 42 Volt ve 30mA üstü gerilim ve akımlar hayatı 

tehlike arz etmektedir. Elektrik çarpması gibi kazalara meyil vermemek için aracın su üstü 

kontrol istasyonu ile iletişimini sağlayan kablo üzerinde güç ve akım değerlerine göre Şekil 

50 ve Şekil 51’da gösterilen sigorta devresi kullanılmıştır. Bu devrenin çalışma prensibi 

kısaca anlatılırsa; devrenin girişine giriş gerilimi girmektedir. Bu giriş gerilimi zener diyot 

üzerinden acil/stop butonuna gitmektedir. Bu butonun çıkışı BC237 transistörü tarafından 

tetiklenmektedir. Buton açıkken transistör tetiklenmemekte ve devre çalışmamaktadır. 

Devrede bulunan rölelerin NO(Normalde Açık) bacağından çıkış alınmaktadır. Transistör 

aktif olduğunda röle tetiklenecek ve NO bacağından çıkış alınacaktır.  
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Şekil 50 Sigorta Devresinin Simülasyonu Sigortanın Açık ve Kapalı Olması Durumu 

 

Şekil 51 Sigorta Devresi 

Yarışma kuralları gereği maksimum 24 Volt gerilime ulaşılmaktadır. Elektriksel bağlantıyı 

sağlayan elemanlar arasında kabloların esnek olup gergin durmamasına dikkat edilmiştir ve 

aynı zamanda kablolar suya karşı yalıtılmıştır. Alınan diğer güvenlik önlemleri ise mekanik 

özellikler üzerinedir. Aracın motorları ve pervanesi açıkta kalmayacak şekilde nozul içerisine 

yerleştirilmiştir. Araç gövdesinde çevresindeki nesnelere zarar vermemesi için keskin, sivri 

noktalardan kaçınılmış araç gövdesi ve uç noktaların oval olmasına dikkat edinilmiştir. 

Elektrikle çalışan elemanların su alıp bozulmaması için kamera, led gibi bir çok elemanlara 

muhafazalar çizilmiş ve aracın gerekli kısımları epoksi ile kaplanmıştır.  
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6 TEST 

Aracın öncelikle ön tasarım raporunda yer alan 5 pale sahip pervanelerinin testleri 

yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda iticinin istenilen performansı vermemesi sebebiyle, 3 

pal olarak yeniden tasarlanmış ve üretilmiştir. İtici tasarımı da montaj kolaylığı sebebiyle 

rapor içerisinde yer alan tasarım olarak yeniden üretilmiştir. Sızdırmazlık testleri de 

tamamlanmış, aracın iticilerinin gayet istenilen performansta çalıştığı gözlemlenmiştir. 

Tasarım sayesinde motordan yüksek bir tork elde edildiği test aşamasında incelenmiş, 

yapılan analizler doğrulanmıştır. Motorların elektronik kartlarla olan bağlantısını sağlayacak 

kabloların, sızdırmaz tüp içerisine bağlantıları epoksi yardımıyla yalıtılarak, kablolar olası 

bir kazaya yol açmamak adına öncesinde test edilmiştir. İnsan hayatının tehlikeye atılmaması 

açısından bu önem arz eden bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. Benzer şekilde sızdırmaz 

tüp, her ihtimale karşı olarak su içerisinde test edilerek sızdırmazlığı onaylanmıştır. Daha 

öncesinde de bahsedildiği gibi yalıtımı sağlanmış olan motorlarda, itici tasarımı ile beraber 

denenmiş, su geçirmedikleri onaylanmıştır. Bunların dışında; konnektörler, batarya tüpleri, 

kablolar ayrı ayrı sızdırmazlık testlerine tabi tutulmuştur. Aracın montajlı bir şekilde su 

içerisinde test edilmesinden önce her türlü malzemenin sızdırmazlık testlerinin 

tamamlanması hem araç hem de insan hayatı için büyük önem arz etmektedir. En küçük 

dikkatsizliğin bile çok büyük sonuçlar doğurabileceğini bilen ekibimiz, bu aşamada çok titiz 

ve dikkatli davranmıştır. 

Son aşamada aracın montajlanmış halinin testlerine devam etmekteyiz. Aracın su içerisinde 

askıda kalmasını istediğimiz için, hesapladığımız kaldırma kuvvetine göre yüzdürücü 

eklemeyi planlamaktayız.  
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7 TECRÜBE 

Aracın tasarımı esnasında dış kabuğun tek parça üretilmesi başlangıçta hedeflenmişti. Ancak 

3d yazıcı ile üretilen kabuk, yazıcının küçük olması sebebiyle 4 ayrı parça halinde üretilmişti. 

Bu aşamada yazıcıdan kaynaklı bir sorun olarak, eksenlerde kaçıklık meydana gelmiş ve 

parçaların birbirini ölçü olarak tutmaması ile karşı karşıya kalınmıştır. Kabuk parçalarının 

yapıştırıcı yardımıyla tutturulmasına karar verilmiş, bu aşamadan önce zımparalanarak 

yapıştırılacak yüzeyin birbirini daha rahat tutacağı düşünülmüştür. Ama zımpara işleminden 

sonra yapıştırılan kabuk, şase ve bağlantı delikleriyle uyuşmamıştır. Ayrıca kabuğu epoksi 

yardımıyla boyadan önce yüzeyini düzeltmek istenilmiş, Şekil 52’deki gibi 1 gün boyunca 

epoksinin kuruması beklenmiştir. Kullanılan yanlış epoksi sonucunda, epoksi kurumamış, 

sonrasında bu epoksiyi tekrardan basınçlı sirke ve su yardımıyla tekrardan çıkartmak zorunda 

kalınılmıştır. Ayrıca epoksi uygulaması esnasında epoksinin ekip üyelerinin cildine değmesi 

sonucu küçük çaplı hasarlar oluşmuştur. Aynı kazalar yapıştırma işleminde de karşımıza 

çıkmış olup, daha sonraki uygulamalarda bu kazalardan edinilen tecrübeler göz önüne 

alınarak çalışılmıştır. 

 

Şekil 52 Epoksi Sürülen Kabukların Kuruma İşlemi 

Çıkartılan epoksiden sonra kabuğun yüzeyinde boyadan önce güzel bir zemin oluşturmak 

için macunlama işlemi yapılmış, macun kuruduktan sonra zımparalanarak zemin düzgün bir 

hale getirilmiştir. 
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Şekil 53 Macunlama ve Zımparalama İşlemi 

Bu iki işlem Şekil 53’de görülmektedir. Daha sonrasında boyama işlemine geçilmiş, sprey 

boya ile boyanmıştır. Ama astar boya kullanılmadığı için istenilen düzeyde bir yüzey elde 

edilmemiştir.  

 

Şekil 54 Boyama İşlemi 

Edinilen tecrübeler eşliğinde aracın kabuk tasarımında değişikliğe gidilmiş, gerekli 

toleranslar bırakılarak aracın kabuğu 4 parçaya bölünerek cıvatalarla montajlanmasına karar 

verilmiştir.Ayrıca üretim esnasında doluluk oranında artışa gidilerek kabuktaki kırılmaların 

önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Baştan üretime gidilecek olması zaman ve maliyet 

açısından bir kayıp olarak karşımıza çıksa da, edinilen tecrübeler eşliğinde gelecek 

aşamalarda daha dikkatli olunacaktır. 

Bunların dışında iticilerin montajı esnasında da 3d yazıcıdan kaynaklı sorunlar ortaya çıkmış, 

bu sorunlar göz önüne alınarak tasarım yenilenmiştir. İticilerin testleri esnasında da 

pervanelere elimizin değmesi sonucu küçük kazalar ortaya çıksa da, bu aşamada sağlıklı bir 

şekilde atlatılmıştır.   
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8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması 

Projeye ait zaman planlaması aşağıda Tablo 6 belirtilmiştir.  

Tablo 6 Zaman Planı 

 

8.2 Bütçe Planlaması 

Proje yönetimi; kapsam yönetimi, iletişim yönetimi, maliyet yönetimi, tedarik ve sözleşme 

yönetimi, zaman yönetimi, insan kaynakları yönetimi kalite yönetimi ve risk yönetiminden 

oluşmaktadır. Proje yönetiminin önemli bir kısmı olan maliyet planlama aşamasıdır. Bu 

kısımda projenin bütçe planlamasını inceleyeceğiz. Proje bütçe planlaması yapılırken ilk 

olarak bütçe oluşturulması için çalışmalar yapılmıştır. Bunun için birçok sponsorluk 

görüşmeleri yapılarak projeye kaynak oluşturulmuştur. Oluşturulan ön bütçeye göre gider 

bütçe hesabı yapılmıştır. Raporun 3. Bölümünde detaylıca açıklandığı gibi malzeme seçimi 

yapılarken en iyi kalite en düşük fiyat prensibi uygulanmıştır. Oluşturulan bütçe planlaması 

Tablo 7, gider bütçe planlaması Tablo 8’de gösterilmiştir. Bütçe planlaması yapılırken 

oluşan bütçe açığı Tablo 9’de gösterilmiştir. Bütçe açığından kaynaklanan risk yine bu 

bölümde risk planlaması bölümünde ele alınmıştır. 

PROJE ADI: İNSANSIZ SU ALTI ARACI(FAHRETTTİN) 2019

Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

İş Paketleri  Faaliyetler 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mekanik 

Tasarım 1.a

1.b

1.c

1.d

1.e

1.f

Elektronik 

Tasarım 2.a

2.b

2.c

2.d

2.e

 Kontrol 

Tasarımı 3.a

3.b

3.c

3.d

Arayüz 

Tasarımı 4.a

4.b

Diğer 5.a

5.b
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Tablo 7: Oluşturulan Bütçe Planlaması 

Oluşturulan Bütçe Planlaması 

Grup Bütçesi 7,000 TL 

Sponsor 13,000 TL 

Toplam 20,000 TL 

 

Tablo 8: Gider Bütçe Planlaması 

Gider  Bütçe  Planlaması 

Malzemeler 12,150 TL 

Araç Şasesi 1,500 TL 

Araç Kasası 2,500 TL 

Yalıtım Malzemeleri 750 TL 

Kontrol Paneli 6,426 TL 

Güç Kaynağı 3,150 TL 

Toplam 26,476 TL 

 

Tablo 9: Bütçe Açığı Planlaması 

Bütçe Açığı  Planlaması  

Oluşturulan Bütçe Planlaması 20,000 TL 

Gider Bütçe Planlaması 26,476 TL 

Bütçe Açığı 6,476 TL 
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8.3 Risk Planlaması  

Yapılacak olan projede oluşacak etkileri ve alınacak önlemleri göstermek adına risk planı 

oluşturulmuştur. Oluşturulan risk planlaması aşağıda Tablo 10’da belirtilmiştir.  

Tablo 10: Risk Analizi 

ARAÇ ÜRETİM SÜRECİ RİSK ANALİZİ 
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9 ÖZGÜNLÜK 

Su altı robotları üzerine çeşitli akademik çalışmalar ve ARGE çalışmaları incelendiğinde, 

araçların genel olarak sınırlı hareket kabiliyetine ve benzer motor düzenlerine sahip oldukları 

görülmüştür. Bu aşamada ekibimizce, araçlar incelenerek ‘nasıl özgün bir tasarım 

oluşturulabilir’ sorusuna cevap aranmıştır. Belirli motor düzenleri seçilerek öncelikle az 

motor sayısı ile maksimum hareket kabiliyetine ulaşmanın yolları aranmıştır. Son tasarım 

içerisinde 5 motor kullanılarak, 2 itiş motorunun hareketli olmasına karar verilmiştir. Bu iki 

iticinin farklı iki fırçasız dc motor yardımıyla hareket halinde rapor içerisinde ayrıntılı olarak 

anlatıldığı üzere, aracın su içerisindeki oryantasyonunu arttıracaktır. Literatür içerisinde bu 

tarz araçlara çok nadir veya hiç rastlanmaması aracımızın özgünlüğünü ortaya koyarken, 

‘çekiç başlı köpek balığından’ esinlenerek tasarlanan aracımızın tasarımı sayesinde de benzer 

projelerden farklı, ülkemize kazandırabileceğimiz bir projenin oluşması hedeflenmiştir.  

Aracın itici ve pervane tasarımı da rapor içerisinde anlatıldığı üzere tamamen ekibimiz 

tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. İticinin nozul profili analizler sonucunda tasarlanmış 

olup, aynı şekilde pervane tasarımı da motordan maksimum verimi alabileceğimiz düzeyde 

hazırlanmıştır. Araç içerisindeki belirli su geçirmez koruma tasarımları da yapılarak, aracın 

ülke içerisinde üretimini sağlamış olup aracın yerli ve milli bir araç olmasına önayak 

olmuştur. Hazır otopilotlar kullanılması yerine elektronik kartlar bizzat ekibimizce 

programlanmış olup, aracın en iyi şekilde kontrolünün sağlanması ve görevlerin yerine 

getirilmesi hedeflenmiştir. Tüm bunlar yapılırken, daha önce de bahsedildiği üzere öncelikli 

hedefimiz ülkemize her anlamıyla yerli ve milli bir su altı aracı kazandırmaktır. Böylece dış 

ülkelere olan bağımlılığın giderek azaltılması, ülkemiz içerisinde ekibimiz gibi bu alanla 

uğraşan her yaştan insana yardımcı olabilmeyi istemekteyiz.  

Olabildiğince yerli bir araç üretmeye çalışırken, bazı aşamalarda dışa bağımlı kalındığı 

durumlar oluşmuştur. Aracın geleceği hakkındaki en önemli planlarımız ise bunu tamamen 

yok etmeye dayanmaktadır. Adım adım araç içerisinde var olan malzemeler incelenerek, bir 

anlamda tersine mühendislik yapılarak, bu malzemelerin daha iyisini ülkemize kazandırmayı 

planlamaktayız. Örnek verecek olursak, itici tasarımının içerisinde kullanılan motorların 

ihtiyaçlarımız doğrultusunda tasarımlarını yaparak ülkemizde ürettirmeyi ve aracın en 

önemli parçasını da yerli üretim yapmayı hedeflemekteyiz. Bu şekilde adım adım ilerleyerek, 

tamamen yerli ve ülkemize mal edebileceğimiz bir su altı aracı üreteceğiz. 
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