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KISALTMALAR 

 

ÖTR: Ön Tasarım Raporu 

KTR: Kritik Tasarım Raporu 

CNC: Bilgisayar Sayımlı Yönetim 

CAD: Bilgisayar Destekli Tasarım 

mm: Milimetre 
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3D: 3 Boyutlu 

PLA: Polilaktik Asit 

ESC: Elektronik Hız Kontrolcüsü 

PCB: Baskılı Devre Kartı 

BLDC: Fırçasız DC Motor 

mAh: Miliamper-Saat 

GHz: Gigahertz 

GB: Gigabyte 

PWM: Darbe Genişlik Modülasyonu 

IMU: Ataletsel Ölçüm Birimi 

EKF: Genişletilmiş Kalman Filtresi 

FPS: Saniyedeki Kare Sayısı 

DVL: Doppler Hız Kaydedicisi 

AUV: Otonom Su Altı Aracı 

HIL: Döngü İçindeki Donanım 
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NED: Kuzey, Doğu, Aşağı Referans Sistemi 

CPU: Merkezi İşlem Birimi 

GPU: Grafik İşlemci Birimi 

PC: Kişisel Bilgisayar 

USB: Evrensel Seri Veriyolu 

UART: Evrensel Asenkron Alıcı-Verici
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1. RAPOR ÖZETİ 

 

Son dönemlerde su altı araçları kullanımı yaygınlaşan ve çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan 

bir teknoloji haline gelmiştir. Bu araçlar keşif amaçlı kullanılabildikleri gibi insan hayatının 

tehlikeye girebileceği durumlarda, savunma sanayide ve arama kurtarma çalışmalarında 

sıklıkla kullanılmaktadır. 

LİVA ekibi; bu alanda duyulan ihtiyacı göz önünde bulundurarak ülke içerisinde bir bilgi 

birikimi oluşturmak, nitelikli ve milli mühendisler olarak ülkemize uzun yıllar hizmet vermek 

ve bu süreçte elde edilen bilgi birikimiyle bir prototip oluşturmak adına kolları sıvamıştır. 

Proje kapsamında öncelikle nitelikli bir literatür taraması yapılmıştır. Yapılan taramalara göre 

farklı itici dizilim örnekleri incelenmiş, en verimli olan tasarıma karar verilerek ona uygun bir 

şase tasarımı yapılmıştır. Daha sonrasında tasarımın kalan detayları; elektronik ekipmanların 

araçta bulunacağı yerler, yarışma isterleri, kullanılacak malzemelerin bulunabilirliği ve 

işlenebilirliği gibi özellikler göz önünde bulundurularak  belirlenmiştir. Kullanılacak her türlü 

elektronik malzeme ve kartlar ekonomik imkanlar dahilinde aracın ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek şekilde seçilmiştir. Bu malzemelerin muhafazası için akrilik tüp ve sızdırmaz 

kapakların kullanılması planlanmıştır. Gerekli araştırmalar yapılarak aracın mekanik tasarım 

süreçleri oluşturulmuştur. Oluşturulan mekanik tasarıma göre araç imalatı yapıldıktan sonra 

sistemin su altında sızdırmazlık kontrolü yapılacaktır. Her türlü güvenlik önlemleri alındıktan 

sonra araç için yazılan kontrol algoritması araca entegre edilerek sistemin  istenilen şekilde 

çalışması sağlanacaktır. Aynı zamanda araçta bulunacak çeşitli sensörler ile kontrol 

algoritması desteklenerek araçtan istenilen hareket kabiliyetinin ve konumlandırmanın 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Aracın uzaktan bir kullanıcı arayüzü ile kontrolünün 

sağlanabilmesinin yanı sıra kontrol istasyonuyla her türlü bağlantısı kesilerek tamamen 

otonom şekilde gerekli görevleri gerçekleştirebilmesi de proje hedefleri arasındadır. Uzaktan 

kontrol uygulamaları için araca uygun, nitelikli bir kamera yerleştirilip otonom görevler için 

araç üzerinde gerçek zamanlı olarak görüntü işleme yapılacaktır. Bu hedefler 

gerçekleştirildikten sonra son olarak araca takılabilecek yardımcı bir robot kol ile aracın 

işlevselliğinin ve kullanım alanlarının arttırılması hedeflenirken aynı zamanda yarışma 

kapsamındaki görevlerin de yerine getirilebilmesi sağlanacaktır. 

Bu süreçte takımın çalışma mantalitesi; dünya literatürünü takip etmek, gelecekte yeni ve 

yerli yöntemler oluşturabilmek adına yurtiçindeki bilgi birikimini ve nitelikli insan gücünü 

arttırmak olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. TAKIM ŞEMASI 

                2.1 Takım Üyeleri 

 

Aleyna BEKTAŞ  -   24.11.1997 

aleynabktss@gmail.com 

+90 544 336 84 02 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği – 4. Sınıf 

 

Cengizhan KAYA  -  01.01.1997 

ckaya8487@gmail.com 

+90 539 793 99 75 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği – 4. Sınıf  

 

Kürşad Metehan GÜL  -  14.02.1998 

metehanmore@hotmail.com 

+90 538 325 76 55 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği – 4. Sınıf  

 

 

Mücahit DURARSLAN  -  12.09.1996 

mdurarslan@gmail.com 

+90 534 499 74 67 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği – 4. Sınıf  

 

Harun TÜRKOĞLU  - 08.08.1996 

harunturkoglu2541@gmail.com 

+90 539 543 43 40 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği – 4.Sınıf 

                                     

 

Zeki ASI 

zeki47800@gmail.com 

+90 541 932 86 09 

Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği – 4. Sınıf 

 

 



3 
 

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

Yürütülen proje ya da iş kapsamında ekip içerisinde yapılacak olan görevlendirmeler ve iş 

paylaşımları bu sürecin daha etkili ve verimli geçmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle grup 

içerisinde yapılan organizasyon şeması Şekil 1‘de, gerçekleştirilecek olan görevlerin grup 

üyelerine dağılımı ise Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1:Ekip Organizasyon Şeması 

 

Tablo 1: Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Bu proje kapsamında hazırlanmış olan ön tasarım raporunda, aracın katı gövde tasarımı, 

kullanılacak donanımsal malzemeler,  yazılımsal algoritmalar ve projeyi kapsayan her ayrıntı 

belirtilmiştir. Ekip üyeleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu belirlenen bu unsurlar proje 

yapım aşamasına paralel ve sürekli olarak bir değerlendirme içerisinde tutulmaktadır. Böylece 

projeyi iyileştirmeye yönelik yapılması gereken her uygulama anında tespit edilebilmekte ve 

değişikliğe gidilebilmektedir. Zaman planlamasına göre proje iş paketleri kısmında yer alan 

mekanik tasarım, elektronik tasarım ve üretim kısımları tamamen tamamlanmış olup yazılım 

ve kontrol uygulamaları kısmındaki bir takım görevler hâlihazırda devam etmektedir. 

Mekanik tasarım kısmı için yapılan değerlendirmeye göre araç katı modeli nihai tasarıma 

ulaşmış ve gerekli testler bu süreçte yapılmıştır. Elektronik ön tasarım sürecinde araç 

içerisinde kullanılacak malzemeler ihtiyaca yönelik olarak belirlenmiş olup araçta 

kullanılacak elektronik tasarım şeması çizilmiştir. Malzemelerin istenilen göreve uygun 

olarak çalışıp çalışmadığı test edilmiştir. Devamında başlatılan imalat sürecinde ise ön 

tasarımda belirtilen araç katı modelini oluşturacak parçalar, üretim yöntemleri kısmında 

belirtilen adımlara uygun olarak üretilmiştir. İmal edilen parçalar adım adım montajlanarak 

araç Şekil 2’de verilen nihai ürüne dönüştürülmüştür. Üretilen araç su içerisine bırakılarak 

tüplerin sızdırmazlığı kontrol edilmiş ve bu proje kapsamında oluşabilecek en büyük risk olan 

sızdırmazlık problemi ortadan kaldırılmıştır. Proje ilerleyişi açısından ekip üyeleri tüm 

işlemleri zamanında gerçekleştirmeye özen göstermektedir. Bundan sonraki süreçte var olan 

araca, elektronik donanımlar entegre edilecek ve hazırlanan kontrol modeli araç üzerinde 

denenecektir. Araç kontrolü için hedeflenen kabiliyet ve kararlılık sağlandıktan sonra yazılan 

görüntü işleme algoritması var olan sistem üzerine entegre edilecek, araç; ekip tarafından 

geliştirilen yazılımlar ile yarışma isterlerine paralel olarak kumandalı ve otonom olarak 

çalışabilir hale getirilecektir.  

 

 
Şekil 2:Araç Tasarım Montajı 
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3.1 Bütçe Değerlendirmesi 

ÖTR’de yapılan malzeme listesindeki maliyeti fazla olan bazı malzemeleri LİVA grubu 

olarak karşılamakta sıkıntılar yaşadığımızdan dolayı sponsor bulunmaya çalışıldı. Bu 

doğrultuda Akrilik Boru,  konnektör, cıvata ve pullar, alüminyum, CNC Router kesim, 

batarya vb. bütçe olarak zorladığından dolayı bu malzemeler sponsor bulunarak temin 

edilmiştir. Aşağıda verilen Tablo 2’de sponsorlar tarafından karşılanan malzemeler ve 

bunların fiyatları belirtilmiştir. 

 

Tablo 2: Sponsorlar Tarafından Karşılanan Malzemeler 

MALZEME MALZEME 

KODU 

ADET BİRİM 

FİYATI(TL) 

FİYAT(TL) 

Enclosure Akrilik Boru 2 820 1640 

Konnektör Waterproof 

Connector 

15 13 195 

Civatalar ve 

Pullar 

- - 450 450 

Alüminyum 5052-H38 1 700 700 

Cnc Router 

Kesim 

- 1 320 320 

Batarya - 1 800 800 

Tether Kablo - - 450 450      

   
TOPLAM 4.555 

 

Aynı zamanda ÖTR’de olamayan ve ihtiyaç doğrultusunda KTR’ye eklenen malzemeler 

aşağıdaki Tablo 3’de belirtilmiştir. 

 

Tablo 3: KTR'ye Eklenen Malzemeler 

MALZEME MALZEME 

KODU 

ADET BİRİM 

FİYATI(TL) 

FİYAT(TL) 

Su Akış Sensörü YF-S201 1 31,69 31,69 

Oring - 15 1,25 18,75      
   

TOPLAM 50,44 

 

Oring: Ön tasarım raporunda belirtilen, tüp kapaklarında sızdırmazlığı sağlamak için 

kullanılacak olan bazı oringlerin ölçülerinde hata olmasından dolayı yeni ve doğru oringler 

alınmıştır. 

Su Akış Sensörü: Araç pozisyonunun belirlenmesi sırasında kullanılan yöntemlere destek 

olarak  su akış sensörünün elektronik tasarıma eklenmesi uygun görülmüştür. 
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4. ARAÇ ÖN TASARIMI 

 

Bu bölümde aracın su üstü kontrol istasyonu ile araç içerisinde bulunan birimler arasındaki 

veri alışverişi Şekil 3’deki blok diyagramı ile gösterilecektir. 

 

 

Şekil 3:Araç Ön Tasarımı 
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4.1 Sistem Ön Tasarımı   

Su altı sistemlerinin farklı alanlardaki işlevselliği ve çalışma koşulları göz önüne alındığında 

bu sistemlerin tasarımı hakkında ayrıntılı bir inceleme yapılması gerektiğine karar verilmiştir. 

Literatürde var olan farklı tasarımlar incelenerek oluşturulan sistem prototipleri arasından 

yarışma koşulları ve görevlerini yerine getirebilecek en uygun model Şekil 4’deki gibi 

belirlenmiştir.  

 

Şekil 4: Sistem Ön Tasarımı 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

Bu bölümde aracın mekanik tasarım süreci, tasarımda kullanılacak ekipmanlar, üretim 

esnasında kullanılacak yöntemler, aracın fiziksel özellikleri ve her türlü mekanik aşamalar 

anlatılacaktır. 

 4.1.1 Mekanik Tasarım Süreci 

Bu alt kısım, aracın ön tasarım sürecinde karar verilen motor konfigürasyonu ve bu 

konfigürasyonun etrafına oluşturulan tasarım modelleri, bu modellerin oluşum aşaması ve 

aşama sonunda oluşan tasarımlar ile karşılaşılan problemler ve çözüm yolları üzerine 

olacaktır. Bu süreç resimler ve teknik veriler ile detaylandırılacaktır. 

Öncelikle ön tasarım sürecinde ele alınan motor konfigürasyonu, toplam 6 adet tek serbestlik 

derecesine sahip iticiye sahiptir. Şekil 5‘te görüldüğü üzere 2 adet itici, aracın su içerisindeki 

yüksekliğinin ayarlanmasında kullanılırken 4 adet çapraz konumlandırılmış itici araca yön 

vermek için kullanılmıştır. 

 

Şekil 5:Motor İtici Konumları 
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Şekil 6: İlk ve Son Elektronik Tüp Tasarımı 

 

 

Nihai motor konfigürasyonuna, birçok konfigürasyon modeli değişik parametrelere 

bağlanarak incelenmiş ve karar verilmiştir. Bu parametreler motor sayısı, motor konumları, bu 

motor sayısı ve motor konumlarının farklı yerleşimiyle beklenen hareket kabiliyeti, motor 

sayısı sonucu oluşan maliyet hesaplarıdır. 

Tasarım sürecinde izlenen yol, içten dışarıya doğru bir tasarım sürecidir. Böylece ilerleyen 

süreçte alt bileşenlerden dolayı, problem çıkma durumunun engellenmesi amaçlanmıştır. Bu 

süreç belirli adımlara ayrılmıştır. Karar verilen adımlar, takımda bulunan takım üyelerinin 

geçmişte yer aldığı projelerdeki deneyimlerine ve ön tasarım planlamasına dayanmaktadır. 

Ayrılan adımlar sırasıyla elektronik tüp tasarımı, batarya tüp tasarımı, truster tasarımı, iskelet 

tasarımı ve kol tasarımı olarak belirlenmiştir. Bu adımlar kendi içerisinde farklı tasarım 

süreçleri içermektedir. Bu süreçler, adımlar incelenirken ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 

 

 

Öncelikle ilk adımda elektronik tüp tasarımı oluşturulmuştur. Bu tasarım sürecinde tüpe ait alt 

birimlere karar verilmiştir. Bu aşamada, bu alt birimlerin üretilebilirliği veya tedarik 

edilebilme durumu göz önünde bulundurulmuştur. Alt birimlerden bir bütüne gidilerek tüp 

tasarımı ortaya çıkarılmıştır. En dış kapak, çevresel yapıların tüp içine Şekil 6’da oluşturulan 

ilk ve son elektronik tüp tasarım örneğidir. Şekil 6‘da tüp alt birimlere ayrılarak 

numaralandırılmış ve bunlar Tablo 4' de isimlendirilmiştir.  

 

Tablo 4: Elektronik Tüp Alt Birimleri 

 

 

    

          

 

Numara Birim İsmi 

1 Dome Kapak 

2 Elektronik Tüp Kestamit Kapak 

3 Elektronik Tüp Alimünyum Kapak 

4 Akrilik Tüp 

5 5 mm Penedrator 

6 8 mm Penedrator 
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Şekil 7:Sızdırmazlığa Sebep Olan Çevresel Birimler 

Şekil 8: Pil Tüp Tasarımı 

Elektronik tüp tasarım sürecinde karşılaşılan en temel sorun sızdırmazlıktır. Buna sebep olan 

alt birimler tüp dışındaki çevresel birimlerdir. Bu sızdırmazlık sorunu 2, 5 ve 6 nolu yapılara 

oring tasarımı yapılarak çözülmüştür. Bu tasarımlar Şekil 7’de gösterilmiştir.     

          

 

İkinci adımda batarya tüpü oluşturulmuştur. Elektronik tüpe ait tasarım süreci aynı şekilde 

izlenmiştir. Şekil 8 nihai tasarıma ait görseldir. Bu tasarım birimleri Tablo 5’te 

isimlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5: Pil Tüpü Alt Birimleri 

Numara  Birimin İsmi 

1 BataryaTüp Alimünyum Kapak 

2 BataryaTüp Kestamit Kapak 

3 Akrilik Tüp 

4 8 mm Penedrator 

5 8 mm Mil 
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Şekil 9:Motor İtici Tasarımı 

Batarya tüp tasarım sürecinde karşılaşılan en temel sorun, elektronik tüpte olduğu gibi 

sızdırmazlıktır.  Buna sebep olan alt birimler tüp dışındaki çevresel birimlerdir. Bu 

sızdırmazlık sorunu 2 ve 4 nolu yapılara oring tasarımı yapılarak çözülmüştür. Bu tasarımlar 

Şekil 7’dekine benzerdir. 

Daha sonraki adımda su altı araçlarına hareket kabiliyeti kazandıran motorların verimini 

arttırmak amacıyla literatürde var olan farklı itici yapıları incelenmiştir. Bunun sonucunda 

araca uygun verimli bir tasarım oluşturulmuştur. CAD ortamında tasarlanan Şekil 9’daki yapı 

3D yazıcıda basılarak motorlara montajı yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İskelet tasarımı oluşturulurken çeşitli yapılar denenmiştir. Bu yapılar temel olarak; ağırlık ve 

su altında oluşacak statik basınca karşı dayanım olarak iki parametreye bağlanmıştır. Bu 

parametreler etrafında temel olarak iki adet tasarım yapısına karar verilmiştir. Karar verilen 

bu yapılardan birincisi alüminyum plakalara talaşlı imalat yöntemi ile şekil verilerek istenilen 

iskelet yapısının elde edilmesi iken, ikincisi piyasada hazır bulunan profilleri kullanarak bir 

şase tasarımı oluşturulmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

   

 
Şekil 10: İçten Dışa Tasarım Başlangıç Yapısı 
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Şekil 11: Yan Destek Tasarım Birimleri 

Şekil 12:Yassı Profil Borular Yan Destek Tasarımı 

Karar verilen ilk yapı olan şase iskelet yapısı oluştururken önceki oluşturulan tasarım 

birimleri montajda yerine yerleştirildi ve etrafına iskelet yapısı oluşturulmaya başlandı. Bu 

başlangıç yapısı Şekil 10’da gösterilmektedir. Böylece başta karar verilen içten dışa tasarım 

yapısı adım adım uygulanarak, su altı aracı nihai sonuca yaklaştırılmıştır. Fakat bu süreçte 

tabi ki çeşitli sorunlarla karşılaşılmış ve bunlara çözüm bulunması gerekmiştir. En temel 

sorunlar ağırlık, dayanım ve montaj sonunda modülerlik sağlanmasıdır. Oluşumunda bir 

tekrar süreci geçiren alt iskelet birimlerinden, yan destek birimleri, örnek olarak Şekil 11’de 

gösterilmektedir. 

 

 

Karar verilen ikinci tasarım yapısına başlanmadan önce piyasada bulunan birkaç profil 

yapısına tasarımda kullanılmak üzere karar verildi. Öncelikle piyasada bulunan yassı borular 

ile Şekil 12’deki tasarım oluşturularak, bu tasarıma ait ağırlık hesabı yapıldı. Fakat bu süreçte 

izlenen hatalı yollardan biri ürünün tedarik durumunun incelenmemiş olmasıdır. Ürün 

tedarikçileri ile iletişime geçildiğinde stokta bulunmayan bir ürün olduğunu özel olarak 

kalıptan çekildiği ve belli bir miktar alım şartı olduğu öğrenildi. Böylece tasarım 

oluşturulduktan sonra, oluşturulan tasarımdan, tedarik durumundan dolayı vazgeçilmek 

zorunda kalınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

           

 



12 
 

Eldeki tasarım üzerinden kullanılacak diğer boruların, birim uzunluktaki yoğunluğu ile 

tasarım yapılmadan yaklaşık ağırlığı hesaplanarak diğer profiller incelenmiş ve Tablo 6’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 6:Profil Boruların Teknik Özellikleri 

 

 

Tablodaki değerler ve oluşturulan alüminyum şaseler incelendikten sonra en optimum koşulda 

aracın toplam ağırlığı hesaplandığında, araç istenilenden yaklaşık 3 kg fazla çıkmıştır. Bu 

yüzden öncelikle aracın boyutları en optimum duruma çekilmiş, bazı parçaların malzemesi 

değiştirilirken, bazı birimlere optimizasyon yapılmıştır. Böylece istenilen ağırlığa çekilmiştir. 

Son duruma getirilen iskelet tasarımı, statik basınç analizine sokulmuş Şekil 13’te 

gösterilmiştir ve istenilen koşular altında olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Oluşturulan iskelet 

tasarımı Şekil 14‘de birimlere ayrılırken, Tablo 7’de birimlerin isimleri gösterilmektedir. 

 

Şekil 13: Şase Statik Basınç Analizi 

                                                                                                                

                                                                                                  Tablo 7:İskelet Tasarım Birimlerin İsimlendirilmesi 

  

Şekil 14:İskelet Tasarım Birimleri 

Numara Birimin İsmi 

1 Yan Destek 

2 Kaldırma Alt Destek 

3 Elektronik Tüp Alt Destek 1 

4 Elektronik Tüp Alt Destek 2 

5 Alt Destek 

6 Batarya Tüp Alt Destek  
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Bu süreç izlenirken bir yandan da kol tasarımı ele alınmıştır. Sualtı araçlarına eklenen 

ekipmanlarla aracın işlevselliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu tasarıma eklenen robot 

kol yardımı ile aracın sudaki farklı görevlerde kullanılması hedeflenmektedir. Araç için 

tasarlanan robot kol Şekil 15’te gösterilmiştir. Robot kol yarışma görevlerini yerine getirecek 

şekilde tasarlanmıştır aynı zamanda geliştirilmeye ve değiştirilmeye de uygundur. Tasarlanan 

uç işlevci yardımıyla aracın belirli nesneleri sualtında taşıma veya yer değiştirme gibi 

görevleri yerine getirmesi planlanmaktadır. Robot kol aracın şasesine sabitleneceği için aracın 

hareket kabiliyetine göre pozisyon alması düşünülmüştür. Aynı zamanda tutucunun yüzeyi 

nesneleri daha iyi kavraması için tırtıklı bir yapıda tasarlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Robot kol tasarımı iskelet tasarımıyla eş zamanlı götürülerek birimlerde değişmesini 

istediğimiz bir nokta bulunduğunda, değişimler karşılıklı olarak ele alınmıştır. Böylece Şekil 

16’daki nihai tasarıma ulaşılmıştır. 

 

Şekil 16:Araç Nihai Tasarımı 

 

 

Şekil 15:Robot Kol Tasarımı 
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Tablo 8:Su Altı Aracında Kullanılan Bağlantı Elemanları 

4.1.2 Malzemeler 

Bu bölümde su altı aracında kullanılan her türlü bileşen hakkında bilgi verilecektir. Verilen 

bilgi düzeyi, mekanik birimler için ayrıntılı olurken; elektronik birimler, sadece tablo üzerinde 

gösterilecektir. Mekanik malzemeler, öncelikle alt başlıklar halinde ele alınarak gerekli 

açıklamalar yapılacaktır. 

➢ Akrilik Tüp 

Araçta kullanılan akrilik tüpler ile su altında sızdırmazlığın sağlanması amaçlanmıştır. 

Böylece araca ait elektronik malzemeleri çevresel ortamdan muhafaza edilmesi amaçlanmış, 

bu nedenle kullanılan akrilik tüplere oringli kapaklar tasarlanmıştır. Araçta 100 mm çapında, 

225 mm uzunluğunda ve 120 mm çapında, 270 mm uzunluğunda toplam iki adet akrilik tüp 

kullanılmıştır. 

➢ Akrilik Dome Kapak 

Kullanılan akrilik dome kapak, kameranın elektronik malzemelerden bağımsız olarak dışarda 

değil, elektronik malzemeleri muhafaza ettiğimiz elektronik tüpte bulunmasını istediğimiz 

için tasarım sürecine eklemiş ve tedarikini sağlamış bulunmaktayız. Tasarım sürecinde tüp ve 

çevresel birimlerin ölçülerini etkileyen temel birimlerden biridir. Kullanılan akrilik dome 

kapak 115 mm çapında 2 mm kalınlığındadır. 

➢ Bağlantı Elemanları  

Tasarım sürecinde kullanılacak olan tüm bağlantı elemanları belirlenmiş ve buna uygun 

tasarım oluşturularak üretime gönderilmiştir. Su altı aracında kullanılan tüm bağlantı 

elemanları Tablo 8’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Alüminyum 

Yapılan analizler ve araştırmalar sonucu kullanacağımız alüminyumu 5000 serisi, 5052-H38 

malzemesi olarak ön tasarım sürecinde belirlenmiştir. Bu seriyi kullanmamızın temel sebebi 

korozyona karşı dirençli olmasıdır. Şase tasarımı sürecinde alüminyum kalınlıklarını yer yer 

değiştirerek ağırlıktan bir kazanç sağlarken, dayanımdan herhangi bir kayıp vermemeye 

çalışılmıştır. Tasarımı analize sokarak olumlu sonuçlar alınmıştır. 
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➢ Filament   

Çeşitli imalat yöntemleri ile üretim maliyeti fazla olan veya zor olan parçaları, 3D yazıcı ile 

üretilmesine karar verilmiştir. Bu süreçte PLA yapılı filament kullanılmıştır. Bu filament 

yapısını seçmemizin temel sebebi elimizde bulunan 3D yazıcının, PLA filament yapısını 

kullanarak üretime elverişli olmasıdır. Bu araçta kullanılacak olan iticiler, kaldırma destekleri, 

tüp iç parçaları ve robot kol 3D yazıcı ile üretilmiştir. 

➢ Kestamit  

Sanayide mukavemet gerektiren noktalarda sıklıkla kullanılan bir malzeme olan kestamit, 

ağırlıktan kazanç sağlamak amacıyla birçok parçada kullanılmıştır. Bu malzemenin 

kullanımına karar verilmesi aşamasında elimizde bulunan üretim imkânı göz önüne alınmış, 

üretime uygun görüldüğü için herhangi bir problemle karşılaşılmamıştır. Tablo 9’da üretim 

sürecine tabi olan parçalar için gerekli bilgiler verilmiştir. 

 

Tablo 9:Üretim Sürecine Tabi Olan Parçalar 
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Tablo 10: Araçta Kullanılan Malzemelerin Listesi 

MALZEME MALZEME 

KODU 

ADET BİRİM 

FİYATI(TL) 

TOPLAM 

FİYAT(TL) 
Motor SW2820 BLDC 

Mottor 

6 380,25 2281,5 

ESC Hobbywing 

Xrotor Pro 3D 

6 232 1392 

Kontrol Kartı STM32F407VG 1 241,43 241,43 

Ana Kart Raspberry Pi 3 

B+ 

1 307,74 307,74 

IMU Sensör UM6 1 895,68 895,68 

Basınç Sensörü MS5837-2BA 1 105,05 105,05 

Kamera Piranha Action 

Cam 1125 

1 178,49 178,49 

Konnektör Waterproof 

Connector 

15 13 195 

Enclosure Akrilik Boru 2 820 1640 

Civatalar ve Pullar - - 450 450 

Alüminyum 5052-H38 1 700 700 

Cnc Router Kesim - 1 320 320 

Batarya - 1 800 800 

Sigorta - 1 48 48 

Işık Kartal Gözü LED 4 15 60 

Buck Konverter XH-M249 6 15 90 

Akrilik Dome Kapak - 1 150 150 

Filament ABS - 350 350 

Kablo Tether - 450 450 

Batarya Şarj Aleti Imax B6 mini 

Charger 

1 391 391 

Akım Sensörü ACS714 6 45,16 270,96 

Buton ANAHTAR-10-

5A-R1-RP 

1 102 102 
 

Sıcaklık Sensörü 100K NTC 1 5 5 

Step Motor Nema17 1 48,12 48,12 

Servo Motor SG90 Servo 

Motor 

1 7,28 7,28 

Joystick Logitech 3D 

Extreme Pro 

1 284,25 284,25 

Sızdırmazlık  

Elemanı(Oring) 

                - 

 
40 1,25 50 

Su Akış Sensörü YF-S201 1 31,69 31,69 
   

TOPLAM 11845,19 
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4.1.3 Üretim Yöntemleri 

Bu başlık altında tasarlanan aracın gerçek bir ürün haline getirilme aşamasında kullanılan 

yöntem ve uygulamalar açıklanacaktır. Araç bileşenlerini bir bütün halinde montaj ederek 

kompakt bir yapı oluşturabilmek için kullanılacak malzemeler farklı işlemlere tabi 

tutulmuştur. Araçta kullanılacak şase, robot kol, truster vb. yapılar farklı yöntemlerle imal 

edilen ürünler olarak incelenebilir. 

 

➢ CNC İşleme ve Kılavuz Açma  

CAD programında tasarlanan araca ait alt birimler karmaşık ve ince ayrıntılara sahiptir. Bu 

nedenle ham madde olarak farklı kalınlıktaki alüminyum ve kestamit parçalar CNC de işleme 

sokulmuş, kılavuz açılması planlanan parçalar imal edilmiştir. Daha sonrasında işlenen 

parçaların montaj edilebilir duruma gelebilmesi için bağlantı noktalarına kılavuz açma işlemi 

uygulanmıştır. 

 

➢ 3D Yazıcı  

Araçta kullanılacak olan iticiler, yüzdürme köpüğü kapağı, robot kol elemanları, tüp alt 

bileşenleri ve ışık koruyucuları ön tasarım sürecinde 3D yazıcı ile basılması planlanmıştır ve 

plana sadık kalınmıştır. Baskıdan çıkan ürünler mukavim ve suda çözülmeyen bir flament 

olan PLA ile Eriyik Yığma Modelleme(FDM) yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Bu ürünleri 

takım bünyesinde bulunan 3D yazıcı ile basarak üretim maliyeti azaltılırken ayrıca aracın 

toplam ağırlığına olan etkileri azaltılmıştır. 

 

➢ Freze ve Tornalama İşlemleri 

Üretim sonucu üretilen bazı parçalarda gerekli hassasiyetin olmadığı görülmüş ve tornalama 

işlemi tabi tutulurken, bazı parçalarda delik yapısının sağlanabilmesi için freze işlemine tabi 

tutulmuştur. 

 

➢ Epoksi Uygulaması 

Sızdırmazlık istenilen ve bundan önceki üretim teknikleri ile sağlanamayacağı noktalarda 

epoksi uygulamasına başvurulmuştur. Özellikle kablolama yapıların yoğun olduğu elektronik 

ve batarya tüplerine ait penetrator birimlerinde sızdırmazlık konusunda bu teknik başarı 

sağlanmıştır. 
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Şekil 17:Aracın Fiziksel Boyutu 

4.1.4 Fiziksel Özellikler 

Araç ön tasarımı sürecinde belirlenen fiziksel özelliklere bağlı kalınarak araca istenilen 

işlevselliği kazandırabilecek en minimal tasarımın gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Gerek 

aracın sektörde yer alacağı alanlarda gerekse yarışmanın boyut ve ağırlık standartlarına uygun 

olabilmesi amacıyla yapılan tasarım ve ürettim sonucunda aracın genişliği 370 mm, uzunluğu 

480,17 mm, yüksekliği 347,65 mm ve ağırlığı 11,5 kg’dır. Aracın çalışmadığı durumlarda su 

içerisinde yüzer pozisyonda kalma koşulu göz önüne alınarak araç hacmine uygulanan 

kaldırma kuvvetinin ağırlığı dengelemesine yardımcı olmak için aracın üst kısmına strafor 

yerleştirilirmiştir. Şekil 17’de aracın fiziksel özellikleri gösterilmiştir. 
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Aracın başlıca tasarım amaçları verimlilik ve kullanılabilirlik olarak belirlenmiştir. Elektronik 

sistem tasarımında yapılan her iş, seçilen her malzemenin bu hedeflere uygunluğu kontrol 

edilmiş ve mümkün olduğunca bu kriterlere sadık kalınmıştır. 

 

Tasarımda araca eklenecek tüm donanımların üreticiler tarafından yayınlanan verileri 

detaylıca incelenmiş, daha önce kullanmış kişilerin deneyimleri göz önünde bulundurulmuş, 

benzer işlerde kullanılan muadilleri ile karşılaştırılmış, ulaşılabilen üreticilerle yüz yüze 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bunların yanında araçta önemli bir sınırlandırma olan ağırlık, 

fiziksel boyut faktörleri de göz önünde bulundurulmuş maliyet konusunda da bütçe 

hedeflerine uyulmaya çalışılmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda uygun ürünlerin temin 

edilmesi sağlanmıştır. 

 

Bir su altı sisteminde elektronik malzemeler, bunların kullanım şekilleri ve yalıtılma 

durumları üzerinde durulması gerekilen konuların başında gelmektedir. Araç tasarımında 

bulunan tüp yapıları da buradan yola çıkılarak oluşturulmuştur.  

 

Tüp boyutları aracın boyutlandırılmasına doğrudan etki etmektedir ve tüplerin sağlayacağı 

alan, araç boyutuyla sınırlandırılacağı için bu alanın en verimli şekilde kullanılması çok 

önemlidir. Buradan yola çıkarak tüplerin kullanım şekilleri üzerinde çeşitli tasarımlar 

denenmiştir. Sonuç olarak 2 farklı tasarım oluşturulmuş, final aşamasında en uygun olanı 

seçilmiştir.  

 

 

Şekil 18: Elektronik ve Pil Tüpü Yerleşim Düzeni 1. Tasarımı 
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Şekil 18’de gösterilen ilk tasarımda araçta en çok güç harcayan donanımı olan motorların tüm 

güç bağlantıları, besleme kaynağından uzaklaştırılmayıp doğrudan kısa bağlantılar sayesinde 

oluşturulmuştur. Bu sayede yüksek akım taşıyacak kabloların sudan yalıtılarak ESC’lere 

yönlendirilmesi yerine, bu kablolar tüp içerisinde tutularak ve su ile herhangi bir teması 

olmayacak şekilde kullanılması hedeflenmiştir. 

 

Ancak bu tasarım, araçta çalışma sırasında en çok ısı oluşturması beklenen pil ve ESC’lerin 

aynı tüpe yerleştirilmesi şeklinde olmaktadır. Bu da kullanım süresine bağlı olarak tüpün iç 

sıcaklığının ciddi şekilde artmasına sebep olacak ve güvenlik açısından sorun 

oluşturabilecektir. Güç kabloları yerine sinyal kablolarının su içerisinden geçirilerek ESC’lere 

iletilmesi, artan mesafe ve etki eden dış ortam değişiminin sinyallerde bozulmalara sebep 

olabileceği düşünülmüştür. Ek olarak bu tasarımın kullanılması için alt tüpün boyut olarak 

daha büyük olmasını gerektirecek, bu da aracın tasarımında daha büyük bir yapı 

oluşturulmasına neden olacaktır. 

 

 

Şekil 19: Elektronik ve Pil Tüpü Yerleşim Düzeni 2. Tasarımı 

Şekil 19’da gösterilen tasarımda ise, pil diğer tüm donanımlardan ayrı bir tüpte 

bulundurulmuş, ESC’ler de kontrol kartlarının olduğu tüpe taşınmıştır. Burada sinyal 

kablolarının daha kısa mesafede iletim sağlamasının yanında ortam değişikliğinden oluşacak 

bozulmaların da önüne geçilmeye çalışılmıştır. Ek olarak, sıcaklık sorunu oluşturabilecek 

ESC ve pil ayrı tüplere yerleştirilerek bu sorunun da önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu 

tasarımın kullanılmasının boyutsal anlamda olumlu etki oluşturacağı gözlemlenmiştir.  

Bu tasarımın oluşturabileceği sorun ise yüksek akım geçirecek kabloların sudan yalıtılarak iki 

tüp arasında geçişinin sağlanması olacaktır. 



21 
 

Her iki tasarımın olumlu ve olumsuz yönleri göz önüne alındığında araç için en uygun 

sistemin 2. Tasarım olduğu kararına varılmıştır. Özellikle boyutsal anlamda oluşturduğu 

olumsuz etkiler 1.Tasarımın tercih edilmemesinde önemli bir rol almıştır. Bunun yanında 

kontrol sinyallerinin daha az bozulmaya uğramasının bekleniyor olması, çalışma sırasında en 

çok ısı artışına sebep olan donanımların farklı tüplerde bulundurulması 2. Tasarımın 

seçilmesinde önemli etkiye sahip olmuştur. 

Aşağıda seçilen tasarıma ait bilgisayar ortamında hazırlanan çizimler bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 20: Elektronik Tüp 

 

Şekil 21: Pil Tüpü 
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Tasarım belirlendikten sonra, sigorta kartları, sürücü kartları vb. PCB’lerin tasarıma uygun 

yapıda üretilmesi aşamasına geçilmiştir. Bu kısımda sadece hazırlanan şematik ve PCB’ler 

gösterilecektir. Kullanılan donanımlar ve parçaların özellikleri malzemelerin tanıtımlarında 

verilecektir.  

Araçtaki ana güvenlik önlemi doğru yerlere sigorta yerleştirilmesi olacaktır. Çok güç tüketen, 

bağlantı kabloları su içerisinden geçmesi gereken ya da çalışmasını su içerisinde 

gerçekleştiren her donanıma sigorta takılmalıdır. Sigortalar çalışma şeklini ve verimini 

etkilemeden hem donanımların kendilerini koruyacak hem de pilin aşırı yüklenmesine engel 

olacak şekilde uygun tiplerde seçilmiştir.  

 

Şekil 22:Motorlara Bağlı Sigortalar 

Şekil 22’de görülen sigorta kartı,  ESC’ler ile pil arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve 

motorların aşırı yüklenip zarar görmesini engelleyecektir. Burada otomotiv sektöründe 

oldukça sık kullanılan “Bıçak Sigorta” tercih edilmiştir. Kolay bulunabilen bu sigorta türü 

aynı şekilde kolaylıkla değiştirilebilen bir yapıdadır. Tasarım şekli de tüp yapısına göre 

hazırlanmış olup, bu tarz bir devrenin kaplayacağı alan en aza indirgenmeye çalışılmıştır. 

 

 

Şekil 23:Güç ve Kontrol Hatları 
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Araçta farklı voltaj değerlerinde çalışmak zorunda olan çok sayıda donanım bulunmaktadır. 

Araçta birden fazla güç kaynağı bulundurulmasının mümkün olmadığı bir ortamda bu sorun 

voltaj düşürücülerle çözülmüştür. Raspberry Pi 3 için 5.2V, STM32F4 ve sensörler için 5V, 

LED aydınlatma ve robot kolda kullanılması planlanan step motor için 12V gerilim 

gerekmektedir. Şekil 23’te görüldüğü üzere bu donanımların ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

şekilde bir regülatör hattı oluşturulmuştur. Bu donanımları korumak için de her birine uygun 

sigortalar bağlanmıştır. 

 

 

Şekil 24:Güç ve Kontrol Kartı 

 

Ek olarak LED aydınlatma sisteminin çalıştırılması için bir röle ile anahtarlama sistemi 

hazırlanmıştır. Step motorun çalışması için gerekli olan step motor sürücüde burada 

hazırlanan boarda eklenmiştir. Bu şekilde hem kablo dağınıklığı engellenmiş hem de alan 

tasarrufu yapılması planlanmıştır. 

 

 

Şekil 25:Güç Kontrol Kartının 3B Görünüşü 
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4.3.1.1 Elektronik Malzemeler 

➢ İtici Motorları  

Araç tasarımı yapılırken aracın hareket kabiliyetinin yüksek olması en önemli konulardan biri 

olarak değerlendirilmiştir. Aracın hedeflenen sınırlar içinde kalması gereken ağırlığı ve 

sistemde kullanılması planlanan “Thruster” sayısı belirlendikten sonra sisteme uygun motorlar 

incelendi. Elimizdeki verilerle belirlenen özellikleri karşılayan motorların; su altında 

çalışabilirlik, güç tüketimi, fiyat/performans gibi analizleri yapıldı ve benzer projelerde 

kullanılan motorlar incelendi ve sonuç olarak aşağıda özellikleri verilen “SW2820” isimli 

motorun kullanılması uygun görüldü.  

Belirtilen motor; özellikle su altı araçları için özel olarak yalıtılmış bir şeklide üretilmiş olup, 

oldukça yüksek bir tork kapasitesine sahiptir. 

 

 

     

Şekil 26:SW2820 

 

Tablo 11:Motorun Çalışma Verileri[1] 

 
 

➢ Motor Sürücü (ESC) 

Araç için seçilen motorlar BLDC (Fırçasız DC Motor) olduğundan bu tür motorları 

kullanmak için ESC (Electronic Speed Controler) kullanılması gerekmektedir.  

ESC seçiminde öncelik motorların çalışma gerilimi, yük altında çekeceği akım, motorların 

“peak” akımını karşılayabilmesi olacaktır. Sistemde 6 adet Thruster bulunacağından eşit 

sayıda ESC de alınması gerekmektedir. Bu da bizi ESC seçimininde ağırlık ve maliyet 

konularını da göz önünde bulundurmaya itmiştir. Yapılan değerlendirmelerde 

“HOBBYWING” firmasının “XROTOR PRO” model ESC’sini kullanılması uygun 

görülmüştür. Aşağıda, belirlenen ESC hakkında üretici tarafından verilmiş bilgiler yer 

almaktadır. 
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Şekil 27:XRotor PRO 3D 

 

Tablo 12:ESC'nin Çalışma Verileri[2] 

 

Tabloda verilen bu bilgiler ışığında ESC; motorların çalışma gerilimi aralığına uygun olup, 

yüksek akım kapasitesi sayesinde tam yük durumunda dahi motorları sorunsuz 

çalıştırabilmeyi sağlayacaktır. 

 

➢ PİL 

 

Bir sistemin olmazsa olmazı güçtür. Tasarladığımız, yaptığımız ve yapacağımız her şey olası 

bir pil arızası durumunda anlamsız kalacaktır. Bundan dolayı motor ve sürücü tasarımından 

sonra en önemli donanım hiç şüphesiz pil olacaktır. 

Piller kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde sistemde 

kullanılabilecek pil seçenekleri “Li-ion” ve “Li-po” olarak belirlenmiştir. Bu konuda 

tecrübelerinden faydalanmak için Türkiye’deki pil firmalarıyla görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda aracın sağlıklı çalışabilmesi adına belirlenen pil 

seçim kriterleri önem sırasına göre; deşarj akımı, ani anma akımı, kapasite, modülerlik ve 

ağırlık olarak kararlaştırılmıştır.  

Yapılan hesaplar doğrultusunda Li-ion pillerin; birim ağırlık başına daha fazla kapasite 

sağlıyor olması, daha yüksek ani anma akımına sahip olması, modülerliğini fazla olması gibi 

önemli özelliklerde ön plana çıktığı için bu tip pil kullanılması uygun görülmüştür. 

Yapılan thruster testlerinde elde edilen veriler değerlendirildiğinde LG firmasının 18650 HG2 

kodlu pili ihtiyaç duyulan tüm nitelikleri sağladığı için bu pilin kullanılması uygun 

görülmüştür. 20A kadar çıkış akımı ve 3000mAh kapasitesi[3] ile ön plana çıkan bu pil 

kullanılarak 6S5P (6 seri ve 5 paralel blok) düzeninde birleştirilip toplamda 22,2V ve 15Ah 

kapasiteli, 100 Ampere kadar çıkış elde edilebilecek bir pil hazırlanması hedeflenmektedir.  
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Tabi ki bu verilerin teorik veri oldukları unutulmamalı ve pil performansını anlamak için 

üreticini yayınladığı verilere bakmak çok önemlidir. Aşağıda seçtiğimiz pil için üreticinin 

yayınladığı ve pil seçimimizi etkileyen bazı önemli bilgiler bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 28:LG HG21865 

 

Tablo 13:LG HG21865 Çalışma Verileri[3] 

 

 

Tabloda görüldüğü üzere pilin maksimum şarj voltajı 4.2Volt’tur. 2Volt’a kadar da deşarj 

edilebilmektedir. Bu değerler toplamda 25.2V ile 12V arasında bir kullanım aralığı 

sunmaktadır. Ancak araç için hedeflenen minimum voltaj değeri yapılan thruster testlerinde 

18V olarak belirlenmiştir. Bu değer hücre başına 3V gerilime denk gelmektedir. Ayrıca pilin 

20A sürekli deşarj akımına sahip olması; maksimum yükte 16A çekecek olan motorların[1] 

ihtiyacı olan akımı rahatlıkla karşılamasını sağlayacaktır. 
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Şekil 29:LG HG21865 Deşarj Karakteristiği[3] 

Bu grafikte dikkat edilmesi gerekilen kısım; pil maksimum voltajının, yüksek deşarj 

akimlarinda teorik maksimum değerinin altında olduğudur. Motorların datasheet verileri ve 

testlerde elde edilen bilgiler kullanılarak, yerleştirilecek sigortaların 15A olacağı göz önüne 

alındığında, 15 amperlik bir deşarj için bir pil hücresindeki gerilim 3,75V değerinden 

başlamaktadır. Bu değer toplam pil yapısı için 22,5V olarak hesaplanmaktadır. Hedeflenen 

minimum voltaj değerinin önceden de belirtildiği gibi 18V olması durumunda yani bir pil 

hücresinin 3V ulaştığı anda deşarj işlemi kesildiğinde; bir hücreden elde edilebilecek 

maksimum kapasite 2,400mAh değerinde olacaktır.*  

Sonuç olarak pil; 22,5V ila 18V aralığında, maksimum 75A dayanımlı 12.000mAh kapasiteli 

bir yapı olacaktır. Bu yapının araçta 12 dakikalık bir kullanım sunması beklenmektedir.* 

Tasarımda pillerin bakım ve şarj işlemleri için gerekli düzenlemeler yapılacak ve uygun yapı 

oluşturulacaktır. Bu tür blok tipi pil yapıları incelendiğinde bunların bakımlarının ve 

kontrollerinin her bir seri bloktaki voltaj ölçülerek yapıldığı görülmektedir. Bloktaki voltaj 

pildeki her standart bir birim hücrenin voltajına eşitse pil bloğu sağlıklı olarak 

değerlendirilmektedir. Bunun yanında paralel bloklar arasında voltaj farkının bulunmaması da 

gerekmektedir; aksi takdirde iki paralel blok arasında sızıntı akım akmaya başlayabilir ve 

herhangi bir direnç olmayacağından pil için tehlikeli bir durum oluşmasına sebep olabilir. Bu 

durumun önüne geçmek adına pilin voltajı sürekli olarak kontrol edilecek ve gerekli bakım 

işleri aksatılmadan yapılacaktır. Üretici ile yapılan görüşmelerde, üretilen pil yapılarında her 

bir seri hücre bloğundan ilgili bloğun voltajını ölçebilmeyi sağlayan kablolar çıkartıldığı 

bilgisi alınmış, bu kablolar kullanılarak her bir seri bloğunun şarj voltajı güvenli bir şekilde 

kontrol edilebilecektir. 

*Bu veriler aracın tüm motorlarının aynı anda aynı yönde ve tam yükte çalışacağı durum 

göz önüne alınarak hesaplanmıştır. 

** Pil üretimi için Türkiye’deki profesyonel firmalardan destek alınmış, güvenlik 

konusunu riske etmemek adına üretimin bu firmalarca gerçekleştirilmesi 

kararlaştırılmıştır. 
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➢ Pil Şarj Aleti 

 

Piller taşınabilirlik konusunda çok etkili enerji kaynakları olmalarına rağmen düzenli bakım 

ve kontrol yapılmazsa, doğru bir şekilde şarj edilmezse büyük sorunlar çıkartabilecek 

donanımlardır. Tehlikelerden uzak durulması adına pil tasarımında bulunan 30 hücreden her 

birinin doğru çalıştığından emin olunması gerekmektedir. Pil üreticisinin hazırlayacağı 

kablolama sayesinde her bir seri bloğun voltajı kontrol edilebilecektir ve şarj işlemleri 

gerçekleştirilebilecektir. Ancak şarj işlemi sırasında pil grupları birbirine montajlı 

olacağından yardımcı ekipman kullanılmadan bu işlemin sorunsuz tamamlanması nerdeyse 

imkansızdır. 

Bu sebeple pillerin tipine ve yapısına uygun şarj aleti kullanmak zorunlu hale gelmektedir. Pil 

6 Seri bloktan oluşacağı için “Battery Balanace” yöntemiyle şarj edilmelidir. Araştırmalar 

doğrultusunda “SKY-RC” firmasının “Imax B6 mini Charger” isimli ürünü uygun 

görülmüştür. Üründe 6S e kadar desteği, şarj sırasında sıcaklık kontrolü, her bir bloğun voltaj 

bilgisini görüntüleyen bir ekran bulunmaktadır[4]. Bu özellikleriyle beraber fiyatının da 

uygunluğu ürünün seçiminde etkili olmuştur. 

 

Şekil 30:Pil Şarj Aleti 

 

➢ Sigortalar ve Acil Durum Butonları 
 

Aracın amacına uygun ve doğru çalışması gerekliliğinin yanında güvenlik açısından da 

insanlara ve çevresine zarar da vermeyecek şekilde çalışmasını gerçekleştirmesi gereklidir. 

Bunların yanı sıra aracın bir bütün olarak kalıp, sahip olduğu donanımlara da zarar vermemesi 

çok önemlidir.  

Aracın çalışması sırasında oluşabilecek elektronik kaynaklı sorunlar; pillerin aşırı yüklenmesi, 

motorların aşırı akım çekmesi, ya da olası bir kısa devre sonucunda kontrol kartlarının zarar 

görmesi gibi durumlar olarak değerlendirilmektedir. Bu tür problemlerin yaşanmaması adına 

araçta gerekli tüm konumlarda sigortalar bulundurulacaktır. 

Motorların aşırı yüklenmesi motorun kendisine zarar verebileceği gibi pilde de aşırı 

yüklenmeye sebep olabilmektedir. Bu sorun, motorların besleme bağlantılarına, motorların 

maksimum çalışma akımı olan 16A’den düşük olacak şekilde 15A değerinde sigorta 

yerleştirilerek çözülmeye çalışılmıştır. Burada kullanılan sigortalar “Bıçak Sigorta” olarak 

tercih edilmiştir. Maliyet bakımından ucuz ve kolay değiştirilebilir olduklarından dolayı bu 

sigortaların tercih edilmesi uygun görülmüştür. Elektronik Tasarım Süreci bölümünde 

bulunan Şekil 22’de bu sigortanın kullanımı görülmektedir. 
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Şekil 31:Sigorta 

      

Kartların aşırı yüklenmeye karşı korunması amacıyla da her bir kartın besleme bağlantısına 

cam sigorta yerleştirilecektir. Düşük güçte olan modellerinin bulunması ve kolay erişilebilir 

olmasına ek olarak tıpkı bıçak sigortalarda olduğu gibi kolay değiştirilebilir olması, tercih 

sebebi olmuştur. Kartların sigorta devresinin otomatik röle sistemiyle yapılması mümkünken 

böyle bir devrenin kaplayacağı alan ve oluşturacağı ekstra ağırlık göz önünde 

bulundurulduğunda mevcut sistemin tercih edilmesi gerektiği kabul edilmiştir. 

Aracın güvenlik önlemlerinden bir başkası da araçta “Acil Durum Butonu” bulundurulması 

olacaktır. Yer kontrol istasyonunda aracın tüm komutlarını durduracak acil durdurma 

butonuna ek olarak pil tüpünün kapağında bulunacak tüm elektrik bağlantısını kesecek bir acil 

durdurma butonu da olacaktır. Bu butonlar yeniden kurularak çalışmaya kalınan yerden 

devam edilebilecek şekilde tasarlanacaktır. Su altında kullanılacak butonun su geçirmez 

olması gerekliliği göz önünde bulundurulmuş ve bu doğrultuda alınacak butonun bu 

özelliklere uygun olması gerektiği göz önünde bulundurulacaktır. 

 

 

Şekil 32:Sızdırmaz Buton-BlueRobotics ve Standart Acil Durdurma Butonu 

 

➢ Akım Sensörü 

 

Pil sağlığının çok önemli olduğu bir sistemde, pil yükünün sürekli olarak takip edilmesi çok 

önemlidir. Araca yerleştirilecek doğru sensörlerle pilin sağlığı anlık olarak sürekli takip 

edilecektir. Araçta bu amaçla kullanılacak birden fazla sensöre yer verilecektir. Bunlardan bir 

tanesi de akım sensörü olarak seçilmiştir. Motorlara ve sistemin geri kalanına giden akımları 

anlık olarak takip edebilmek sistem için sağlıklı bir gözlem olacaktır. Bu doğrultuda her bir 

motora gidecek güç bağlantılarına eklenecek sensörler ile motorların çektiği akım anlık olarak 

ölçülüp gerekli durumlarda müdahale imkânı oluşturulacaktır. Ölçülen değerlerin motorların 

verimlerinin değerlendirilmesinde de kullanılması planlanmaktadır. 
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Çalışma verilerimiz göz önünde bulundurularak “ACS714-20A” sensörü tercih edilmiştir. 

Sensör -20A/+20A çalışma aralığına sahip ve ölçülen değerlerin karşılığı olarak analog sinyal 

vermektedir[5]. Böylelikle tüm motorların anlık akımları yeterli sayıda analog girişe sahip bir 

kart kullanılarak rahatlıkla takip edebilecektir. 

 

Şekil 33:ACS714-20A 

 

➢ Sıcaklık Sensörü 

 

Sistemde pil sağlığını kontrol etmek için eklenmesi gereken bir diğer sensör, pil sıcaklığının 

anlık takibine olanak sunacak bir sıcaklık sensörü olacaktır. Bu sensör sayesinde pilin ısısı 

anlık olarak kontrol edilip. Herhangi bir olumsuzluk durumunda müdahale edebilme imkanı 

oluşturulmaya çalışılmıştır.  

Sensör olarak 100K NTC kullanılması planlanmaktadır. Sıcaklık değişimiyle değişen direnç 

değeri sayesinde oluşan voltaj farkı analog veri olarak alınıp, işlendikten sonra “Dış 

Arayüzde” görüntülenmesi planlanmaktadır. 

 

Şekil 34:Sıcaklık Sensörü 

 

➢ Ana İşlemci Kartı 

 

Araç görüntü işleme, otonom hareket ve bazı ek görevleri aynı anda ve farklı 

döngülerde(multi tasking) gerçekleştirmek zorundadır. Piyasada bu görevleri yapabilecek 

birçok kart mevcuttur ancak araçta Raspberry Pi 3 kullanılması kararlaştırılmıştır. Kart tercihi 

yapılırken göz önünde bulundurulan kriterler; birçok görevi aynı anda yerine getirebilecek 

kadar güçlü bir kart olması ve kartın hazırlanacak yazılımı konusunda çok sayıda erişilebilir 

kaynak bulunabilmesi olmuştur. Raspberry Pi 4 oldukça yeni bir kart olmasından ötürü olası 

bir problemde, çözüm için sınırlı sayıda kaynak bulunması beklendiğinden Raspberry Pi 3 

modeli tercih edilmiştir. 
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Tercih edilen model olan Pi 3 Model B+; 1.4 GHz 64bit işlemcisiyle[6] işlem yükünü 

rahatlıkla kaldıracak olması öngörülmektedir. Görüntü işlemede kullanılacak kamera 

çözünürlüğü 1080p olarak seçilerek 1GB[6] olan belleğe düşecek işlem yükünün de büyük 

ölçüde hafifletilmesi planlanmaktadır. 

 

Şekil 35:Raspberyy Pi3 B+ 

 

➢ Kontrol Kartı 
 
Araçta “Ana İşlemci” dışında, bu işlemciden alınacak kontrol verilerini sürücülere 

yönlendirecek, çeşitli sensörlerden gelen verileri işleyip aracın dengesini, hızını, yüksekliğini 

vs. kontrol edecek ek bir karta ihtiyaç duyulmaktadır.  

Yeterli sayıda PWM sinyali verebilecek, aynı anda çok sayıda sensör verisini işleyebilecek 

bunları yaparken aracın matematiksel altyapıya dayanan kontrol algoritmasını da sorunsuz bir 

şekilde çalıştırabilecek bir kart seçilmesine ihtiyaç vardır. 

Buradan yola çıkarak kartın STM32F407 olması kararlaştırılmıştır. Kontrol yazılımı 

geliştirilen ortamda programlanabilmesi, 14 farklı timer bulundurması, sensör verileri için 

yeterli sayıda analog giriş bulunduruyor olması gibi özellikleri[7] uygun maliyetiyle de 

birleştirilince kart, araç için uygun görülmüştür.   

 

 

Şekil 36:STM32F407 
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➢ IMU (UM6) 
 
IMU(Inertial Measurement Unit) üzerinde mevcut bulunan jiroskop, ivmeölçer ve manyetik 

sensörlerden elde ettiği bilgileri bir araya getirip yorumlayan ve bu bilgileri dahili 

genişletilmiş kalman filtresi(EKF)[8] uygulamasıyla yönelim ve oryantasyon verilerine 

dönüştüren aracın en önemli sensörüdür. 

Üzerinde dahili genişletilmiş kalman filtresi bulunan sensörler genellikle pahalıdır, bu 

sensörün tercih edilmesinin ana sebepleri; çıkış olarak verdiği filtreli bilgileri yorumlamanın 

kolay oluşu ve elimizde halihazırda bulunuyor ve takımımızı ekonomik olarak ciddi bir 

yükten kurtarıyor oluşudur. 

 

 

Şekil 37:UM6 Ultra-Miniature Orietation Sensor[8] 

 

➢ Basınç Sensörü 

 

Aracın su içindeki konumunun tam olarak belirlenebilmesi için IMU dan elde edilen verilere 

ek olarak farklı bir kaynaktan daha alınacak yükseklik bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır, 

böylece daha doğru bir konum kontrolü gerçekleştirilebilecektir.  

Aracın çalışma alanı suyun altı olacağından bu bilginin suyun derinliğine bağlı değişen basınç 

farkı kullanılarak elde edilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda araç kapağına yerleştirilecek ve 

su ile temas ederek çalışabilecek bir basınç sensörü kullanılması uygun görülmüştür. 

Kriterleri karşılayan “GY-MS5837” sensörünün “02BA” olan modelinin uygun olduğu 

kararlaştırılmıştır. Sensörün bir diğer modeli olan ”30BA” daha düşük çözünürlükte olduğu 

için tercih edilmemiştir. 

 

                 

Şekil 38:MS5837-02BA 
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Üretici tarafından yayınlanan verilerde de bu fark görülmektedir. 

Tablo 14:GY-MS5837-02BA İçin Çözünürlük Bilgileri[9] 

 

 

Tablo 15:GY-MS5837-30BA İçin Çözünürlük Bilgileri[10] 

 

 

➢ Kamera 

 

Kameranın aracın gözü olması beklenmekte ve otonom/manuel çalışma fark etmeksizin her 

türlü kullanımda etkili görev alması planlanmaktadır. Görüntü işleme sırasında sorun 

yaşanmaması adına kameranın görüntü kalitesinin belli bir seviyenin üstünde olması 

gereklidir ancak çok yüksek çözünürlüklü bir kamera kullanılması da işlem yükünü 

arttıracaktır. Manuel çalışma sırasında ise görüntünün akıcılığı önemli olacak, bu sebepten 

ötürü de düşük FPS değerli kamera tercih edilmesinden kaçınılmıştır.  

Sonuç olarak belirlenen kriterlere en uygun kameranın 1080p30fps[11] bir aksiyon kamerası 

olmasına karar verilmiştir. Böyle bir kameranın kullanılması, dar bir alanda çalışılması 

gerektiğinden boyutsal bir sorun çıkartacaktır. Ancak tecrübelerimize dayanarak kameranın 

tuş takımları(güç düğmesi hariç), ekran, pil gibi ihtiyaç duyulmayan parçaları sökülerek; 

boyutsal anlamda piyasada görüntü işleme için satılan kameralarla nerdeyse aynı seviyeye 

gelecek bir yapıya sokulması öngörülmektedir. Kamera olarak ise uygun maliyetli “Piranha 

Action Cam 1101” tercih edilmiştir.  

 

    

Şekil 39:Piranha ActionCam 1101 
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➢ Işıklandırma  
 

Su altı ortamında ışığın kırınıma uğramasından dolayı derinlik arttıkça ışık seviyesi düşmekte 

ve çalışmaların doğru bir şekilde ilerlemesine ciddi bir şekilde engel olmaktadır. 

Düşük miktarlardaki ışık seviyeleri araçtaki kameranın görüntü kalitesini etkileyebilecek ve 

manuel kontrol sırasında çevre kontrolünü zorlaştıracaktır. Bu sorunlardan kaçınmak adına 

aracın ön kısmına ışık kaynağı eklenmesi planlanmıştır. Işığın düşük güç tüketiminde olması 

beklendiği gibi, şiddetli ve düzgün bir aydınlatma oluşturması adına LED ışık tercih edimesi 

planlanmıştır. 

 

Şekil 40:1W 100 Lümen LED 

➢ Voltaj Regülatorü 
 

Araç içinde farklı voltaj seviyelerinde çalışması gereken birçok donanım bulunmaktadır. Buna 

rağmen aracımızda tek güç kaynağı olarak 22.5V değerinde bir pil bulunmaktadır. Sınırlı 

miktardaki çalışma alanımız ve bağlı kalmamız gereken bir ağırlık aralığı bulunduğundan 

araca başka güç kaynağı eklemek pek mümkün değildir. 

Farklı güç kaynaklarının eklenemediği bir ortamda, voltaj farkının Voltaj Regülatorü 

kullanılarak çözülmesi düşünülmüştür. Araçtaki her bir donanım farklı voltaj değerlerinde 

çalışmakta bu durumda birden fazla regülatör ihtiyacı oluşturmaktadır. Örneğin Raspberry Pi 

3 5.2V 2.5A kaynak ihtiyacı duyarken; LED ışıklandırmamız ve Nema17 Step motorumuz 

12Volt’luk bir gerilimle çalışmaktadır. Hal böyleyken uygulanması planlanan yöntemde 

araçta farklı voltaj değerlerinde sabitlenmiş regülatörler bulundurulacaktır. Elektronik 

Tasarım Süreci bölümüde bulunan Şekil 23’te bu regülatörlerin kullanım şekilleri 

bulunmaktadır.  

Regülator seçiminde dikkat edilmesi gereken çalışma voltajı aralıkları ve çıkış akım 

kapasitesidir. Ek olarak anahtarlamalı voltaj regülatörü seçilerek ısıya dönüştürülerek 

kaybedilen enerji miktarının azaltılması öngörülmüştür.  

Tüm bu bilgiler ışığında “XL4015” isimli voltaj regülatörünün kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Ürün 4-38V giriş ve 1,25-36V çıkış aralığı ve 5Amper’e kadar çıkabilen kapasitesi[12] ile 

sistemin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir üründür. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 41:XL401 
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➢ Tethering Kablo 

Aracın su altındaki çalışması sırasında Yer Kontrol İstasyonu ile tek bağlantısı tethering 

kablosuyla olacaktır. Kablonun uzunluğu da aracın hareketinin sınırlandırılmaması adına 

yeterli uzunlukta tutulacaktır. Bu kablo yoluyla araçtan gelecek veriler yer istasyonunda 

görüntülenecek ve kumanda tarafından yollanan hareket komutları araca iletilecektir. Aracın 

çalışması sırasında herhangi bir teknik arıza çıkarma lüksü bulunmayan bu kablonun, verilerin 

doğru iletilmesi ve veri kaybının oluşmaması adına seçimine oldukça  özen gösterilmelidir. 

 

Tablo 16:Ethernet Kablosu Performans Özeti 

 
 

Yapılan araştırmalar doğrultusunda veri iletiminde mesafenin artmasıyla beraber, dış 

ortamdan kaynaklanan veri bozumunun etkisinin arttğı görülmüştür. Bu sebepten dolayı 

korumalı kablo kullanılması amaçlanmıştır.Göz önüne alınan veri iletim hızı ve gürültüye 

karşı veri korunumu amacıyla CAT-7A S / FTP 23AWG LSZH kablo kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

➢ Step Motor 

 

Araç su altında çalışırken, parçaları taşımak ya da hareket ettirmek için bir adet robot kol ve 

bu kolun ucuna bağlı tutucu uç(gripper) bulundurmaktadır. Gripper mekanizmasının 

tasarımında tahrik elemanı olarak step motor kullanılması uygun görülmüştür. Yüksek tork 

üretimi, düşük güç tüketimi, kolay bulunabilir sürücü gibi özellikleri bu motor tipinin seçimi 

sırasında etkili olmuştur. Tasarım gereği kısa mil olarak tercih edilecek motor; piyasada kolay 

bulunabilir olduğundan Nema17 model olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 42:Nema 17 Step Motor 
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➢ Servo Motor  

 

Araç su altında çalışırken araç ile kullanıcı arasında görüntü olarak tek bağlantı kamera 

olacaktır. Bu durumda kameranın sabit bir açıda duracak olması çevre kontrolünde olumsuz 

bir etki oluşturacaktır. Bu soruna çözüm olarak kameraya hareket mekanizması eklenmesi 

uygun görülmüştür. Küçük boyutta olmasının yanında ek sürücü gerektirmeyeceği için 

mekanizmanın hareket elemanı olarak da servo motor kullanılması kararlaştırılmıştır. Hareket 

mekanizmasında çok yüksek tork ihtiyacı bulunmadığından, temel seviye olarak 

görülebilecek SG90 Servo motorun kullanılması planlanmaktadır.    

 

 

 

 

 

      

 

➢ Joystick  

 

Araç manuel kullanımdayken hareket komutlarını “Yer Kontrol İstasyonu” olarak tanımlanan 

bilgisayardan alacaktır. Bilgisayarlar da “DirectX” üzerinden bağlanabilen çok sayıda 

kontrolcü çalıştırılabilmektedir. Kontrolcü tarafından gönderilecek verilerin de yer kontrol 

istasyonunda işlenip Raspberry Pi ile araca iletilmesi planlanmaktadır. 

Araç çok sayıda fonksiyonu barındıracağından, birçok tuşu/ekseni aynı anda bulunduran bir 

kumanda aygıtı seçilerek aracın kullanımının oldukça kolaylaştırması planlanmaktadır. Tüm 

bu özelliklere sahip olan “Logitech 3D Extreme Pro” isimli joystick, araç için iyi bir tercih 

olacaktır. 4 eksende analog değer verebiliyor olmasının yanında 12 adet buton ve bakış açısı 

için ek bir eksen çubuğuna sahip bir ürün olması kendisini oldukça ön plana çıkarmaktadır. 

Aktif olarak da kullandığımız bir ürün olduğundan bu kontrolcünün araç için kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 

 

Şekil 44:Logitech 3D Extreme Pro 

                                               

 

    

 

Şekil 43:SG90 Servo Motor 
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➢ Yer Kontrol İstasyonu 

 

Araç ile tether kablo ile direkt bağlantıya sahip olacak “Yer Kontrol İstasyonu” araçtan 

gelecek; araç hızı, araç yüksekliği, araç yönelimi, pil durumu, pil sıcaklığı, motorların 

durumları vb. önemli bilgileri arayüz üzerinden kullanıcıya gösterecek ve kullanıcının verdiği 

komutları araca gönderecektir. Bunların yanında araçtan gelen görüntüyü de arayüz üzerinden 

göstermesi planlanmaktadır. Bu durumda sahip olduğumuz en iyi bilgisayarın bu iş için 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Elimizdeki bilgisayarların yetmediği durumda yeni bir 

bilgisayar alınması da seçenekler arasındadır.  

 

 

 

Şekil 45:Yer Kontrol İstasyonu Temsili 
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4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

Bu bölümde kumandalı ve otonom görev gerçekleştirme sırasında kullanılacak algoritmalar 

paylaşılacak ve açıklanacaktır. 

 

4.3.2.1 Kontrol Algoritması 

Araçta genel olarak izlenecek kontrol algoritma yapısı; gerçekleştirilen görevin niteliğine 

bağlı olarak(kumandalı veya otonom) bir yörünge belirlenmesi, ara birimlerle iletişime 

geçilmesi, hazırlanan optimizasyon modeli sayesinde bu yörüngenin motor sınırlarını 

zorlamadan mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesinin sağlanması, ilerleyiş sırasında 

belirlenen frekansta sensörler vasıtasıyla aracın konum ve oryantasyonunun sürekli kontrol 

edilmesi, yörüngeyle karşılaştırılması ve aracın gürbüz bir hareket gerçekleştirmesinin 

ardından hareket sonunda bitiş sinyali gönderilmesi adımlarından oluşmaktadır. 

Araç algoritmasında pozisyon kontrolüne dayalı bir yapı oluşturulmasının sebebi kumandalı 

çalışma modunda pilot güdümünde hareket gerçekleşse bile araçta insan müdehalesi 

gereksinimini en aza indirgemek ve otonom çalışma yapısına tam uyum sağlamaktır, fakat bu 

kontrol yönteminin özellikle otonom çalışma modunda kararlı bir navigasyonla pozisyon elde 

etmeye ihtiyacı vardır, düşük ekonomik bütçelerle su altında navigasyon sağlamak özellikle 

kameradan yararlanılamayan senaryolarda oldukça zor bir iştir, navigasyon konusunun nasıl 

halledileceği yazının devam eden kısımlarında detaylı olarak anlatılacaktır. 

Araç üzerindeki görev planlayıcı ve gerçekleştiriciler olan araç bilgisayarına ve kontrol 

kartına kaldırabileceklerinden fazla yük bindirmemek amacıyla; aracın kontrol ve navigasyon 

işlemlerinin yanı sıra çevresel birimlerle iletişiminin STM32F4 kontrol kartında 

gerçekleştirilmesi, otonom güdüm, kamera çalıştırma, görüntü işleme, yörünge planlama ve 

kumandalı kısımdaki yer istasyonuna veri aktarma gibi görevlerin ise Raspberry PI araç 

bilgisayarında gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu karar verilirken STM32F4 kontrol kartının kaldırabileceği maksimum işlem kapasitesi; 

raporun test kısmında detaylı bir şekilde anlatılan, takım tarafından gerçekleştirilen frekans 

testleriyle belirlenmiştir. 

Araç içerisinde koşacak kontrol algoritmaları akış diyagramları halinde Şekil 46’da 

kumandalı Şekil 47’de otonom kontrol modları için ayrı ayrı gösterilmiştir; 



39 
 

Şekil 46:Kumandalı Sistem Algoritması Şekil 47:Otonom Sistem Tasarımı 
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4.3.2.2 Navigasyon Ve Güzergah Planlama 

Geliştirilen algoritma; gürbüz bir kontrol vadetmesiyle birlikte kararlı bir şekilde 

uygulanmasında aşılması gerekilen birtakım zorluklar içermektedir. 

Geliştirilen model mutlak konuma dayalı bir pozisyon kontrolü döngüsü olduğu için 

navigasyon ve oryantasyon bilgisi bu sistemin en önemli noktasıdır, aracın oryantasyon 

bilgisine araç üzerindeki IMU(Inertial Measurement Unit) sensörü sayesinde, derinlik 

bilgisine de basınç sensörü sayesinde ulaşılabilmektedir, bunun yanında bilindiği üzere su altı 

araçlarında kullanılan navigasyon yani pozisyon elde etme sistemleri oldukça pahalı 

sistemlerdir, bu pahalı sistemlere ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda da birçok seçenek 

mevcuttur, Sonar ve DVL(Doppler Velocity Logger) gibi ekonomik maliyeti çok yüksek 

sistemler ekonomik boyutlarından ötürü değerlendirmeye alınmamıştır, eldeki imkanlar 

dahilinde navigasyon sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. 

LİVA ekibi “ekonomik” araç navigasyonunu sağlamak amacıyla bütün dünya literatürünü 

taramış, olası senaryolar üzerinde tek tek durmuş ve bu senaryolara göre planlar 

oluşturmuştur. 

Bu senaryolardan ilki navigasyon amacıyla kamera kullanmaktır; araç üzerinde halihazırda 

bulunan kameradan navigasyon bilgisi sağlanabilir ancak bu metodun kullanılabilmesi için 

havuz içerisinde, tabanında veya duvarlarında aracın ayırt edebileceği şekiller bulunmalıdır ki 

bu şekillere göre konumlandırma yapılabilir[13] ancak yarışma komitesine tarafımızca 

yöneltilen soruya istinaden tarafımıza havuzun kenarlarına spesifik şekiller konulamayacağı 

bildirilmiştir, eldeki bilgilere göre bu şekilde bir navigasyon elde etmek mümkün 

görünmemektedir ancak hedef objelere göre çeşitli yaklaşım algoritmalarıyla bağıl konum 

elde edilebilmektedir. 

Bu durumda yarışmanın otonom veya kumandalı her aşamasında havuz içerisinde aracın 

yönelim gerçekleştirebileceği bir nesne bulunacaktır, bu nesneye göre aracın bağıl hızı 

hesaplanarak konumuna ulaşılmaya çalışılacaktır, bu yöntemin kararlı bir şekilde çalıştırılıp 

çalıştırılamayacağı yapılacak havuz testleriyle kesinleştirilecektir. 

İkinci senaryo havuzun duvarları ile araç arasındaki mesafeyi ölçerek navigasyon yapılmasını 

sağlayacak su altı ultrasonik transdüserlerin kullanılmasıdır, su altında bu amaçlarla 

geliştirilmiş spesifik bir ultrasonik mesafe sensörü çok pahalıdır ancak literatürde balık bulucu 

“fish finder” olarak geçen ultrasonik sensörlerin kullanılabilmesi ihtimali oldukça ekonomik 

bir diğer ihtimaldir, takımımız bu sensörü kullanmak konusunda denemeler 

gerçekleştirmektedir. 

Üçüncü ihtimale gelecek olursak literatürde Dead Reckoning adı verilen yöntem üzerinde 

durulmuştur, bu yöntem en temel fizik yasalarından birisi olan hız*zaman = mesafe ilkesine 

dayanır[14], günümüz su altı araçlarında DVL(Doppler Velocity Logger) adı verilen çok 

pahalı bir sensörle gerçekleştirilmektedir, bu sensör aracın üstünde hareket ettiği deniz 

tabanının hızını ölçme prensibiyle çalışır[15]. Dead reckoning yönteminde temel mantık 

aracın hızını ölçüp, zamanla çarparak pozisyonuna ulaşmaktır[14]. 

Literatürde kendisine pek kullanım ve uygulama alanı bulamasa da aynı işi gerçekleştirmek 

için mantıken basit su akış hızı sensörleri kullanılabilir, su akış hızı sensörleri araç etrafında 

hareket eden suyun hızının ölçülmesine, yani suya göre aracın hızına ulaşılmasına teorik 

olarak imkan vermektedir, bu su hızı sensörlerin literatürde kendisine uygulama alanı 

bulamama sebebi açık okyanusta su altı aracına etki edecek olan doğrusal olmayan su altı 

akıntılarının aracı bulunduğu pozisyondan sürekli olarak sürüklemesidir ancak yarışma 
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havuzda gerçekleşeceğinden bu yöntemin çalışmaması için hiçbir sebep 

görülememiştir.(Detaylı bilgi için bakınız[14]) 

Bu doğrultuda su hızı sensörüyle testler yapılmaktadır. 

4.3.2.3 Navigasyon Elde Edilememesi Halinde İzlenecek Plan 

Yukarıda belirtilen navigasyon tekniklerinin çalışmama, kararlı bir navigasyon sunmama 

hallerinde takımımız tarafından ikinci bir senaryo oluşturulmuştur, bu senaryoda pozisyon 

bilgisi elde edilmeyecek, araç kontrolü motor torkları kontrol edilerek geleneksel şekilde 

tamamen pilota bırakılacaktır. 

4.3.2.4 Sensör Füzyonu İle Mutlak Konum ve Oryantasyon Eldesi 

Aracın havuz içerisindeki mutlak pozisyonunu elde etmek için yukarıda anlatılan tekniklerden 

en az ikisi kullanılıp elde edilen ölçümler füzyonlanacaktır, aynı şekilde oryantasyon bilgisine 

ulaşmak için de IMU sensörü içerisinde bulunan ivmeölçer, gyrometre ve magnetometre 

bilgileri füzyonlanacaktır, böylece elde edilen pozisyon ve oryantasyonun doğruluk oranının 

yükseltilmesi hedeflenmektedir, sensör füzyonu gürbüz kontrol sağlamanın bir şartıdır. 

4.3.2.5 Filtreleme İşlemi 

Sensörlerden elde edilen pozisyon ve oryantasyon bilgilerinin gerçeğe yaklaştırılması ve 

gürültülerden arındırılması için gerçekleştirilmesi gereken bir diğer adım ise filtreleme 

işlemidir, araç her biri birbirine bağımlı altı serbestlik derecesine sahip olmakla birlikte 

dinamiklerinin içerisinde bolca doğrusal olmayan denklem ihtiva etmektedir, bu doğrusal 

olmayan denklemler sebebiyle doğrusal olmayan denklemlere uygun bir filtreleme tekniği 

seçilmesi şarttır. 

Bu konuda olası Extended Kalman Filtresi, Unscented Kalman Filtresi ve Partical Filtre 

seçenekleri arasından Unscented Kalman Filtre ve Partical Filtre tekniklerinin işlemciye çok 

fazla işlem yükü bindirmesinden ve kullandıkları verilerin çokluğu sebebiyle döngüde bir 

gecikmeye sebep olmalarından dolayı Extended Kalman Filtresi tercih edilmiştir. 

4.3.2.6 Extended Kalman Filtresi 

Sensörlerden(IMU, Pressure Sensor, Kamera) elde edilecek (aracın) altı eksenli konum ve 

oryantasyon bilgileri ile açısal ve doğrusal hızlara([x y z u v w p q r Φ θ Ψ]𝑇) pozisyon bilgisi 

dünya sabit uzay, açısal ve doğrusal hız bilgileri araç sabit uzay ve oryantasyon bilgisi Euler 

uzayında tanımlı olmak üzere Extended Kalman Filtresi uygulanarak ölçümlerin gerçeğe 

yaklaştırılması hedeflenmektedir. 

Navigasyon ile konum bilgisi elde etmenin amacı daha önce de belirttiğimiz gibi gürbüz bir 

kontrol sağlamaktır, düşünüldüğü zaman yarışma isterlerini karşılamak için navigasyon bilgisi 

şart olarak gözükmemektedir, kumandalı kısımda kamera ile insan faktörü kontrolü 

sağlayabilir, otonom kısımda ise görüntü işleme algoritmalarıyla belirli yaklaşımlarla hedefe 

ulaşmak sağlanabilir ancak bu kontrol çevresel bozucu etkilere dayanıklı ve kararlı bir 

yönelim sağlamayacaktır çünkü bu yaklaşımda araca kontrol edebileceği belirli bir yörünge 

verilmediği gibi araçtan bu yörüngeyi anlık olarak takip etmesi de beklenmez, bu da bütün 

kontrol kararlılığını insan çabası ve yeteneğine bırakmak anlamına gelmektedir. 
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LİVA ekibinin araçta kararlı bir kontrol sağlamak konusundaki hassasiyeti ve derinlikli 

çalışmalarının sebebi; takım üyelerine sadece havuzda değil su altı araçlarının doğal habitatı 

olan deniz ortamında çalışmaları için ihtiyaç duydukları kararlı kontrol yapısını oluşturma 

becerilerini katmak, araç kontrolünü sağlamaktaki insan etkisini en aza indirgemenin yanında 

otonom su altı aracı(AUV) isterlerini tam anlamıyla eldeki ekonomik imkanlarla sağlamaktır. 

 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

İçinde bulunduğumuz evrendeki bütün yapılar girişleri ve çıkışları arasında matematiksel 

bağlantılar kurularak modellenebilirler. Bu matematik modeller bize yapıların doğası ve olası 

davranışları hakkında fikirler verir, ancak içinde bulunduğumuz evrende yapılara etkiyen 

bütün kuvvetler doğrusal veya öngörülebilir değildir bu da aslında geliştirdiğimiz matematik 

modellerin pratikle birebir uyuşmamasının başlıca sebebidir. Ancak bu uyuşmazlığa rağmen 

matematik modellemeyle pratik gerçekliğe çok yakın modeller geliştirilebilir ve modellenen 

bu yapılar dijital ortamda yine bu matematik modele dayalı olarak kodlanarak kontrol 

edilebilirler, bu yöntem modele dayalı dizayn ismiyle bir tasarım metodu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Bu tasarım metodu sağladığı birçok fayda sebebiyle tercih sebebi olmuştur, bu yöntem, 

aracımıza gerçek zamanlı olarak HIL(Hardware In The Loop) testleri yapabilerek kontrol 

kodumuza istediğimiz şekilde yön vermemiz, istediğimiz aşamaya müdehale edebilmemiz 

konusunda büyük kolaylık sağlamaktadır, yapılan gerçek zamanlı testlerde elde edilen 

sonuçlara göre kodda düzeltmeler anında yapılıp tekrar karta yüklenebilecek, döngünün 

herhangi bir yerinden alınan bilgi gerçek zamanlı olarak simulink ortamında 

görüntülenebilecek, döngünün istenen kararlılıkta çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilecek, 

olası hatalar kolaylıkla tespit edilebilecek ve telafisi hızlıca gerçekleştirilebilecektir. Bu 

doğrultuda gerçekleştirilen gerçek zamanlı testlerin bazıları test kısmında açıklanmıştır. 

 

 

Şekil 48:Modele Dayalı Dizayn Adımları 
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Bahsedilen modele dayalı dizayn metoduyla olan mükemmel uyumu sebebiyle simulasyon ve 

yazılım ortamı olarak MATLAB/Simulink tercih edilmiştir. 

Araç kontrolü; yazılım kısmında detaylı bir şekilde anlatılan, Simulink ortamında geliştirilen 

kontrol modeli üzerinden gerçekleştirilecektir, geliştirilen modelin kontrolcü bloğu çıkışından 

bir kontrol sinyali çıkışı alınacak ve bu sinyaller 0-100 arasına sıkıştırılarak motorlara 

gönderilen PWM sinyallerinin doluluk oranları haline getirilecektir. 

Bu PWM çıkışlarıyla birlikte diğer arabirimlerin kontrolünün sağlandığı bir model 

Simulink’te gömülü yazılım yapmaya imkan veren açık kaynak Waijung Blokset yardımıyla 

hazırlanacak ve STM32F4 kontrol kartına yüklenecektir. Waijung Blokseti gömülü yazılım 

için simulinkle tam uyumlu olarak sağladığı geniş blok kütüphanesi sebebiyle tercih sebebi 

olmuştur. 

Araç için öncelikle simulasyonla olası problemleri öngörmek ve kontrol döngüsünün 

doğruluğunu kontrol etmek amacıyla, sonrasında da kontrol kartının içine gerekli kontrolü 

sağlayacak kodları gömmek amacıyla Simulink ortamında bir model hazırlanmıştır. 

Hazırlanan modelin elde edilmesinde kullanılan bütün işlemler ve yasalar takip eden 

bölümlerde anlatılmıştır. 

Modelin STM32F4 kontrol kartının anlamlandırabileceği C kodlarına dönüştürülmesi işlemi 

Simulink Code Generator tarafından gerçekleştirilecektir. 

    

4.3.3.1 Matematik Modelin Elde Edilmesi 

Bu bölümde bütün su altı araçları için kullanılabilecek bir matematik modelin oluşturulma 

aşamaları anlatılacaktır. Su altı, özellikle açık deniz ortamında araca etkiyebilecek bütün 

kuvvetler fiziksel yasalara bağlı kalınarak modellenip işleme dahil edilecektir. 

Matematik model genel olarak kinetik ve kinematik olmak üzere iki alt kısımdan 

oluşmaktadır.[16] 

 

ƞ̇ = 𝐽(ƞ)𝑣                                                                             (4.1) 

𝑀𝜈̇̇ +  𝐶(𝜈̇)𝜈̇ +  𝐷(𝜈̇)𝜈̇ +  𝑔(𝜂)  =  𝜏                                               (4.2) 

 

4.1’de gösterilen kinematik denklem araç hareketinin farklı koordinat sistemlerinde 

tanımlanabilmesini ve istendiği takdirde koordinat sistemleri arasında geçiş yapılabilmesini 

sağlarken, 4.2’de gösterilen kinetik denklem araç hareketinin yön ve büyüklüğünü belirleyen 

kuvvet ve momentleri tanımlar. [16] 

   

4.3.3.1.1 Notasyon 

Su altı aracının altı eksende hareketinin tanımlanabilmesi için pozisyon, oryantasyon ve 

bunların zamana bağlı türevleri yani çizgisel ve açısal hızlar aşağıdaki Tablo 17’de 

“SNAME” notasyonuna göre belirtilmiştir. [SNAME 1950] 
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Tablo 17:SNAME Notasyon 

No. Dof Forces And Moments Linear And Angular 

Velocities 

Positions And Euler 

Angles 

1 Surge X u x 

2 Sway Y v y 

3 Heave Z w z 

4 Roll K p Φ 

5 Pitch M q θ 

6 Yaw N r Ψ 

 

Tablo 17’deki notasyona bağlı kalınarak pozisyon, hız ve torklar 4.3, 4.4 ve 4.5’deki gibi 

gösterilebilir.  

 

ƞ = [𝑥 𝑦 𝑧 Φ θ Ψ]𝑇                                                                 (4.3) 

𝑣 =  [𝑢 𝑣 𝑤 𝑝 𝑞 𝑟]𝑇                                                                 (4.4) 

𝜏 =  [𝑋 𝑌 𝑍 𝐾 𝑀 𝑁]𝑇                                                               (4.5) 

 

4.3.3.1.2 Kinematik Model 

Bu kısımda kinematik denkleminin elde edilme aşamaları anlatılacaktır. 

4.3.3.1.2.1 Referans Koordinat Sistemleri 

Su altı aracının hareket denklemlerini tanımlamak için aşağıdaki koordinat sistemleri 

kullanılacaktır. 

NED: Kuzey, Doğu, Aşağı (North, East, Down) dünya referans koordinat sistemi eksenleri; 

{n}  =  (𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛) okarak gösterilir ve orijin ’dir. 

BODY: Gövde referans koordinat sistemi eksenleri; {b}  =  (𝑥𝑏 , 𝑦𝑏 , 𝑧𝑏)  olarak gösterilir ve 

orijin ’dir. [16] 

 

Şekil 49:Koordinat Sistemleri[17] 
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NED dünya ekseni bir cismin dünya üzerindeki konumunu kuzey, doğu ve aşağı yönlerini “+” 

baz alarak tanımlar. BODY ekseni hareket eden araç üzerinde sabitlenmiş eksendir ve 

kuvvetleri bu eksene göre tanımlar, orijin genellikle simetriyi yakalamak için aracın 

geometrik merkezi olarak belirlenir. [16] 

 

4.3.3.1.2.2 BODY ve NED Eksenleri Arasında Euler Açı Seti Kullanılarak Dönüşüm 

Tanımlanması 

Tablo 4.1’de gösterilen Euler açıları x, y ve z eksenlerindeki rotasyon hareketlerini 

tanımlarlar ve BODY ve NED eksenleri arasında hız dönüşümlerini gerçekleştirmek amacıyla 

kullanılırlar, bunlar sırasıyla; roll “Φ”, pitch “θ” ve yaw “Ψ”dır. [16] 

BODY ekseninden NED eksenine dönüşüm aşağıdaki denklem kullanılarak gerçekleştirilir[16]; 

𝑣𝑛 = 𝑅𝑏
𝑛(𝛩)𝑣𝑏                                                                  (4.6) 

 𝑣𝑛 ve 𝑣𝑏 doğrusal hız vektörleri ve 𝑅𝑏
𝑛(θ) b’den n’ye rotasyon matrisi olmak üzere aşağıdaki 

gibi ifade edilir. [16] 

 

𝑅𝑏
𝑛(𝛩) = 𝑅𝑧(𝛹)𝑅𝑦(𝜃)𝑅𝑥(𝛷)                                                          (4.7) 

  𝑅𝑧(𝛹) = [
𝑐𝑜𝑠𝛹 −𝑠𝑖𝑛𝛹 0
𝑠𝑖𝑛𝛹 𝑐𝑜𝑠𝛹 0

0 0 1
]                                                         (4.8) 

  𝑅𝑦(𝜃) = [
𝑐𝑜𝑠𝜃 0 𝑠𝑖𝑛𝜃

0 1 0
−𝑠𝑖𝑛𝜃 0 𝑐𝑜𝑠𝜃

]                                                          (4.9) 

  𝑅𝑥(𝛷) = [
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠𝛷 −𝑠𝑖𝑛𝛷
0 𝑠𝑖𝑛𝛷 𝑐𝑜𝑠𝛷

]                                                       (4.10) 

Rotasyon matrisi yukarıdaki matrisler kullanılarak aşağıdaki gibi sadeleştirilebilir; [16] 

𝑅𝑏
𝑛(𝛩) = [

𝑐𝑜𝑠𝛹𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝛹𝑐𝑜𝑠𝛷 + 𝑐𝑜𝑠𝛹𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝛷 𝑠𝑖𝑛𝛹𝑠𝑖𝑛𝛷 + 𝑐𝑜𝑠𝛹𝑐𝑜𝑠𝛷𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑠𝑖𝑛𝛹𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝛹𝑐𝑜𝑠𝛷 + 𝑠𝑖𝑛𝛷𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝛹 −𝑐𝑜𝑠𝛹𝑠𝑖𝑛𝛷 + 𝑠𝑖𝑛𝛹𝑐𝑜𝑠𝛷𝑠𝑖𝑛𝜃

−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝛷 𝑐𝑜𝑠𝛷𝑐𝑜𝑠𝜃
]       (4.11) 

 

Aynı şekilde açısal hızların değişimi de aşağıdaki denklemle elde edilebilir; [16] 

�̇� = 𝑇𝛩(𝛩)𝜔𝑏                                                                      (4.12) 

 

𝜔𝑏 ve 𝛩 açısal hızlar ve 𝑇𝛩(𝛩) b’den n’ye açısal dönüşüm matrisidir. [16] 

 

𝑇𝛩(𝛩)  = [
1 𝑠𝑖𝑛𝛷𝑡𝑎𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝛷𝑡𝑎𝑛𝜃
0 𝑐𝑜𝑠𝛷 −𝑠𝑖𝑛𝛷
0 𝑠𝑖𝑛𝛷/𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝛷/𝑐𝑜𝑠𝜃

]                                                       (4.13) 
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(4.1), (4.6), (4.11), (4.12) ve (4.13) denklemlerinden faydalanılarak altı serbestlik dereceli 

kinematik denklemi aşağıdaki gibi elde edilir: [16] 

ƞ̇ = 𝐽(ƞ)𝑣   ⟺   [
�̇�

�̇�
] = [

𝑅𝑏
𝑛(𝛩) 03𝑥3

03𝑥3 𝑇𝛩(𝛩)
] [𝑣

𝑏

𝜔𝑏]                                                   (4.14) 

 

4.3.3.1.3 Kinetik Model 

Bu bölümde kinetik modelin elde edilmesi yüzeysel bir şekilde gerekli denklemler 

gösterilerek anlatılacaktır. 

Newton-Euler formülasyonu kullanılarak kinetik dinamik denklemler aşağıdaki gibi elde 

edilir; [16] 

 

𝑀𝑅𝐵�̇�̇ +  𝐶𝑅𝐵(𝜈̇)𝜈̇ + 𝑀𝐴�̇�̇𝑤  +  𝐶𝐴(𝑣𝑤)𝑣𝑤 + 𝐷(𝑣𝑤)𝑣𝑤 + 𝑔(ƞ) = 𝜏                           

(4.15) 

 

Denklemde yer alan karakterlerin açıklaması sırasıyla aşağıdaki gibidir; [16] 

 

𝑀𝑅𝐵 ve  𝑀𝐴 sırasıyla rijit gövde ve ek su kütlesi matrisleridir. 

𝐶𝑅𝐵 ve 𝐶𝐴 sırasıyla rijit gövde ve ek su kütlesi coriolis ve centripetal matrisleridir. 

𝐷(𝑣) hidrodinamik damping matrisidir. 

𝑔(𝑛) yer çekimi ve yüzdürme kuvvetleri vektörüdür. 

τ araca etkiyecek olan harici kuvvet ve moment vektörüdür. 

ν ise b ekseninde tanımlanan genel hız vektörüdür. 

𝑣𝑤 aşağıdaki gibi gösterilebilen bağıl hız vektörüdür; 

𝑣𝑤 = 𝑣 − 𝑣𝑐                                                                      (4.16) 

4.3.3.1.3.1 Rijit Gövde Dinamikleri 

Rijit gövde dinamikleri 𝑀𝑅𝐵 ve  𝐶𝑅𝐵 matrislerini elde etme olarak iki alt kısıma ayrılabilir. 
[16] 

4.3.3.1.3.2 𝑴𝑹𝑩 matrisinin Elde Edilmesi    

Rijit gövde kütle matrisi Newtonian formülasyonu kullanılarak[Fossen 2011] aşağıdaki gibi 

elde edilebilir. [16] 

𝑀𝑅𝐵 =

[
 
 
 
 
 
 𝑚 0  0

0        𝑚         0
0 0 𝑚

0 𝑚𝑧𝑔 −𝑚𝑦𝑔

−𝑚𝑧𝑔 0 𝑚𝑥𝑔

𝑚𝑦𝑔 −𝑚𝑥𝑔 0

0 −𝑚𝑧𝑔 𝑚𝑦𝑔

𝑚𝑧𝑔 0 −𝑚𝑥𝑔

−𝑚𝑦𝑔 𝑚𝑥𝑔 0
−

𝐼𝑥 −𝐼𝑥𝑦 −𝐼𝑥𝑧

𝐼𝑦𝑥 𝐼𝑦 −𝐼𝑦𝑧

−𝐼𝑧𝑥 −𝐼𝑧𝑦 𝐼𝑧 ]
 
 
 
 
 
 

                                 (4.17) 
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Burada m aracın kütlesidir,  𝑟𝑔 =  [𝑥𝑔𝑦𝑔𝑧𝑔]𝑇 yer çekimi merkezinin pozisyonu olarak 

tanımlanır, gövde sabit koordinat sistemi aracın simetrik merkezine yerleştirildiği için eğer 

araç simetri kurallarına dikkat edilerek hazırlanırsa yer çekimi merkezinin bu koordinat 

sisteminin merkezine oturtulmasıyla xg = yg =zg= 0 olacağından kütle matrisi aşağıdaki 

sadeliğe kavuşmuş olur. 

𝑀𝑅𝐵 =

[
 
 
 
 
 
𝑚 0  0
0        𝑚         0
0 0 𝑚

0 0 0
0         0        0
0 0 0

0 0 0
0          0         0
0 0 0

−

𝐼𝑥 −𝐼𝑥𝑦 −𝐼𝑥𝑧

𝐼𝑦𝑥 𝐼𝑦 −𝐼𝑦𝑧

−𝐼𝑧𝑥 −𝐼𝑧𝑦 𝐼𝑧 ]
 
 
 
 
 

                                      (4.18) 

4.3.3.1.3.3 𝑪𝑹𝑩 matrisinin Elde Edilmesi 

6x6 Sistemin inertia matrisi aşağıdaki gibi tanımlanır; [16] 

 

𝑀 = 𝑀𝑇 = [
𝑀11 𝑀12

𝑀21 𝑀22
]                                                    (4.19) 

C(v) Rijit gövde Coriolis-Centripetal matrisi aşağıdaki gibi gösterilir;  

 

𝐶(𝑣) = [
03𝑥3 −𝑆(𝑀11𝑣1 + 𝑀12𝑣2)

−𝑆(𝑀11𝑣1 + 𝑀12𝑣2) −𝑆(𝑀21𝑣1 + 𝑀22𝑣2)
]                                   (4.20) 

 

C(v) matrisi üzerine M matrisinin bilinen değerleri konulduktan sonra aşağıdaki gibi 

gösterilir; 

 𝐶𝑅𝐵(𝒗) =

[
 
 
 
 
 

0 0  0
0          0         0
0 0 0

0 𝑚𝑤 −𝑚𝑣
−𝑚𝑤 0 −𝑚𝑢
𝑚𝑣 −𝑚𝑢 0

0 𝑚𝑤 −𝑚𝑣
−𝑚𝑤 0 −𝑚𝑢
𝑚𝑣 −𝑚𝑢 0

−

0 −𝐼𝑥𝑦 −𝐼𝑥𝑧

𝐼𝑦𝑥 0 −𝐼𝑦𝑧

−𝐼𝑧𝑥 −𝐼𝑧𝑦 0 ]
 
 
 
 
 

                                       (4.21) 

 

4.3.3.1.3.4 Araç Hidrodinamikleri 

Araç hidrodinamik matrisleri iki alt kısımda incelenir. 

4.3.3.1.3.5 Ek Su Kütlesi ve Coriolisi 

Hidrodinamik terimlerinde ek su kütlesi matrisi 𝑀𝐴 ve ek su kütlesi coriolis ve centripetal 

matrisi 𝑀𝐴(𝑣), Kirchoff’un denklemlerine dayalı olarak enerji yaklaşımı uygulanarak 

hesaplanabilir. 𝑀𝐴(𝑣) matrisinin simetrik olduğu kabulü yapıldıktan sonra diğer 

hidrodinamikler SNAME notasyonuna göre gösterilir. [16] 

𝑀𝐴 matrisinin diyagonal olmayan terimleri çok küçük sayılar barındırdığından işlem sadeliği 

açısından sıfır kabul edildikten sonra 𝑀𝐴 matrisi aşağıdaki gibi gösterilir; 
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𝑀𝐴 = −

[
 
 
 
 
 
𝑋𝑢̇̇ 0 0
0 𝑌v̇ 0
0 0 𝑍ẇ

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0   0
0 0   0
0 0   0

𝐾ṗ 0 0

0 𝑀q̇ 0

0 0 𝑁ṙ]
 
 
 
 
 

                                                       (4.22) 

 

𝐶𝐴 matrisi de yukarıda 𝐶𝑅𝐵’yi elde ettiğimiz formul kullanılarak aşağıdaki gibi elde edilir; 

 

𝐶𝐴 = −

[
 
 
 
 
 
 

0         0        0
0  0 0
0 0 0

0 𝑍ẇ𝑤 𝑌v̇𝑣
−𝑍ẇ𝑤 0 −𝑋𝑢̇̇𝑢
−𝑌v̇𝑣 𝑋𝑢̇̇𝑢 0

0 −𝑍ẇ𝑤 𝑌v̇𝑣
𝑍ẇ𝑤 0 −𝑋𝑢̇̇𝑢
−𝑌v̇𝑣 𝑋𝑢̇̇𝑢 0

0 −𝑁ṙ𝑟 𝑀q̇𝑞

𝑁ṙ𝑟 0 −𝐾ṗ𝑝

−𝑀q̇𝑞 𝐾ṗ𝑝 0 ]
 
 
 
 
 
 

                                          (4.23) 

 

4.3.3.1.3.6 Hidrodinamik Sönümleme 

Genellikle deniz ortamında damping etkisine yol açabilecek 4 ana etken vardır bunlar; 

potansiyel damping, dalga dampingi, yüzey sürtünmesi dampingi ve girdap etkisi 

dampingi’dir. Fakat su altı ortamında bulunulduğundan dolayı potansiyel damping ve dalga 

etkisi dampingleri sıfır kabul edilecektir. [16] 

Su altı aracına etki eden damping kuvvetine 𝐷(𝑣), Linear Damping 𝐷𝐿 ve Quadratic Damping 

𝐷𝑁𝐿(𝑣) adı verilen iki alt matris kullanılarak yaklaşılmaya çalışılır, buradaki Linear 

Damping’e yüzey sürtünmesi yol açarken Quadratic Damping terimine girdap etkisi dampingi 

yol açmaktadır. [16] 

 

𝐷(𝑣) = 𝐷𝐿 + 𝐷𝑁𝐿(𝑣)                                                           (4.24) 

𝐷𝐿 = −𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑋𝑢̇, 𝑌𝑣 , 𝑍𝑤 , 𝐾𝑝,𝑀𝑞 , 𝑁𝑟]                                                       (4.25) 

𝐷𝑁𝐿(𝑣) =−𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑋𝑢̇|𝑢̇||𝑢|, 𝑌𝑣|𝑣||𝑣|, 𝑍𝑤|𝑤||𝑤|, 𝐾𝑝|𝑝||𝑝|𝑀𝑞|𝑞||𝑞|, 𝑁𝑟|𝑟||𝑟|]                  (4.26) 

𝐷(𝑣) =

 

[
 
 
 
 
 
 
𝑋𝑢̇ + 𝑋𝑢̇|𝑢̇||𝑢| 0 0

0 𝑌𝑣 + 𝑌𝑣|𝑣||𝑣| 0

0 0 𝑍𝑤 + 𝑍𝑤|𝑤||𝑤|

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

𝐾𝑝 + 𝐾𝑝|𝑝||𝑝| 0 0

0 𝑀𝑞 + 𝑀𝑞|𝑞||𝑞| 0

0 0 𝑁𝑟 + 𝑁𝑟|𝑟||𝑟|]
 
 
 
 
 
 

        

(4.27)      
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4.3.3.1.3.7 Araç Hidrostatiği 

Bu bölümde araca etkiyen tutucu kuvvetler(restoring forces) incelenecektir, tutucu kuvvetler 

iki elemandan oluşmaktadır, bunlar; yer çekimi kuvveti ve suyun kaldırma kuvveti’dir. Bu 

bölümde kullanılacak olan m aracın kütlesi, g yer çekimi ivmesi, ρ su yoğunluğu ve ∇ aracın 
yerini değiştirdiği su miktarıdır. [16] 

Araç ağırlığı W ve yüzdürme kuvveti B aşağıdaki gibi tanımlanabilir; [16] 

 

𝑊 =  𝑚𝑔                                                                    (4.28) 

𝐵 =  𝜌𝑔𝛻                                                                    (4.29) 

Aracın yüzdürme merkezi, tasarımda simetri özelliği kullanılarak aynı şekilde b ekseninin 

merkezinde tanımlanabilir ancak bu araçta istediğimiz dengenin sağlanmasında birtakım 

zorluklara sebep olacaktır, bu durumda aracın merkezinin biraz dışından araca uygulanacak 

en ufak kuvvetle araç kolaylıkla savrulabilir, bunun önüne geçilmesi için LİVA ekibi aracı 

tasarlarken yüzdürme merkezini aracın yer çekimi merkezinden biraz daha yukarıda 

tanımlamıştır, bu sayede aracın dışarıdan gelen doğrusal olmayan ve beklenmedik etkilere 

karşı yalpalama ihtimali mekanik olarak azaltılmıştır. 

Aracın yüzdürme merkezi 𝑟𝑏 = [0 0 𝑧𝑏]
𝑇 olarak tanımlanmıştır. 

O halde bütün tutucu kuvvetleri aşağıdaki gibi 6x1 bir vektör halinde gösterebiliriz; [16] 

 

𝑔(𝜂)=

[
 
 
 
 
 
 

(𝑊 − 𝐵)𝑠𝑖𝑛𝜃

−(𝑊 − 𝐵)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙

−(𝑊 − 𝐵)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙

−(𝑦
𝐺
𝑊 − 𝑦

𝐺
𝐵)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙 + (𝑧𝐺𝑊 − 𝑧𝐺𝐵)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙

(𝑧𝐺𝑊 − 𝑧𝐺𝐵)𝑠𝑖𝑛𝜃 + (𝑥𝐺𝑊 − 𝑥𝐺𝐵)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙

−(𝑥𝐺𝑊 − 𝑥𝐺𝐵)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙 − (𝑦
𝐺
𝑊 − 𝑦

𝐺
𝐵)𝑠𝑖𝑛𝜃 ]

 
 
 
 
 
 

                                                  (4.30) 

 

 (4.31), (4.32) ve (4.33) işlemleri kullanılarak bu vektör aşağıdaki gibi sadeleştirilebilir; 

 

𝑔(𝜂)=

[
 
 
 
 
 

(𝑊 − 𝐵)𝑠𝑖𝑛𝜃

−(𝑊 − 𝐵)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙

−(𝑊 − 𝐵)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐𝑜𝑠𝜙

(−𝑧𝑏𝐵)𝑐𝑜𝑠𝜃𝑠𝑖𝑛𝜙

(−𝑧𝑏𝐵)𝑠𝑖𝑛𝜃

0 ]
 
 
 
 
 

                                                                           (4.31) 
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4.3.3.1.4 İtici Modeli 

İticiler tarafından üretilen kuvvet en genel şekliyle aşağıdaki gibi gösterilebilir;[18] 

𝐹 = 𝐾 ∗ 𝑢                                                                                        (4.32) 

K itici sabitidir ve u kontrol girişidir. LİVA aracı altı itici içerdiğinden dolayı itici kuvvet 

vektörü  𝐹 = [𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, 𝐹4, 𝐹5, 𝐹6]
𝑇 şeklinde gösterilir, kontrol girişi yine 6x1 𝑢 =

[𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4, 𝑢5, 𝑢6]
𝑇 vektörüyle ifade edilir, itici sabiti matrisi “K”, 6x6 matrisin diagonal 

kısımlarından oluşur ve  𝐾 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝐾1, 𝐾2, 𝐾3, 𝐾4, 𝐾5, 𝐾6] şeklinde ifade edilir. 

 

Bu sayede 6 eksenli kuvvet ve momentlerden oluşan tork vektörü aşağıdaki gibi ifade 

edilebilir;  

 

 

𝜏 = [
𝑓

𝑟𝑥𝑓
] =

[
 
 
 
 
 

𝐹𝑋

𝐹𝑌

𝐹𝑍

𝐹𝑍𝑙𝑌 − 𝐹𝑌𝑙𝑍
𝐹𝑋𝑙𝑍 − 𝐹𝑍𝑙𝑋
𝐹𝑌𝑙𝑋 − 𝐹𝑋𝑙𝑌]

 
 
 
 
 

                                                            (4.33) 

Kontrol girişini işin içine dahil ettiğimizde bu işlem aşağıdaki şekli alır; [18] 

 

𝜏 = 𝑇(𝑎)𝐹 = 𝑇(𝑎)𝐾𝑢                                                        (4.34) 

 

T = [𝑡1 , 𝑡2 , 𝑡3 , 𝑡4 , 𝑡5 , 𝑡6 ] 𝜖 𝑅
6𝑥6 itici konfigürasyon matrisidir, bu matris mekanik tasarıma 

göre her iticinin araç hareketine ne kadar ve hangi yönde etki edeceğini belirtir. 

İtici konfigürasyon matrisi iticilerin araç üzerindeki konumları temel alınarak elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 50:Motor İtici Konumları 
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Tablo 18:İticilerin Kuvvet ve Moment Kol Uzunlukları 

𝑇𝑖 𝑙𝑥𝑖(𝑚𝑚) 𝑙𝑥𝑖(𝑚𝑚) 𝑙𝑥𝑖(𝑚𝑚) 

𝑇1 169.11 127.04 77 

𝑇2 169.11 -127.04 77 

𝑇3 -169.11 127.04 77 

𝑇4 -169.11 -127.04 77 

𝑇5 0 127.04 0 

𝑇6 0 -127.04 0 

 

Yatay hareket sağlayan iticilerin rotasyon açıları 𝑇1′den  𝑇4’e kadar sırasıyla 
𝜋

4
, −

𝜋

4
, −

3𝜋

4
 ve 

3𝜋

4
 dir.  𝑇5 ve  𝑇6 dikey kuvvet oluşturan iticilerdir. 

Örnek olması açısından 𝑇5 iticisinin oluşturduğu kuvvet ve momentler aşağıda verilmiştir; 

𝜏1 =

[
 
 
 
 
 

𝐹𝑥1

𝐹𝑌1

𝐹𝑍1

𝐹𝑍1𝑙𝑌1 − 𝐹𝑌1𝑙𝑥1

𝐹𝑥1𝑙𝑍1 − 𝐹𝑍1𝑙𝑥1

𝐹𝑌1𝑙𝑥1 − 𝐹𝑥1𝑙𝑥1]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 

𝐹1cos (𝜋/4 )

−𝐹1sin (𝜋/4)
0

𝐹1 sin(𝜋/4) × 0.077

𝐹1 cos(𝜋/4) × 0.077

−𝐹1 sin(𝜋/4) × 0.169 − 𝐹1 cos(𝜋/4) × 0.127]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 

0.707
−0.707

0
0.054
0.054

−0.208]
 
 
 
 
 

𝐹1        (4.35) 

 

Bütün iticilerden oluşturulan toplam itici matrisi aşağıdaki gibi gösterilir; 

 

𝜏 = 𝑇(𝑎)𝐹 =

[
 
 
 
 
 

0.707 0.707 −0.707
−0.707 0.707 −0.707

0 0 0

−0.707      0               0
0.707      0               0

0   −1            −1
0.054 −0.54 0.54
0.054 0.54 −0.54

−0.208 0.208 0.208

  −0.54 −127.04 127.04
−0.54      0       0
−0.208      0       0 ]

 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
𝐹1

𝐹2

𝐹3

𝐹4

𝐹5

𝐹6]
 
 
 
 
 

                       (4.36) 

 

4.3.3.1.5. Kinematik ve Dinamik Modelin Yazılımı 

Daha önce de bahsettiğimiz üzere gömülü tasarım mantalitemizi modele dayalı dizayn olarak 

belirlememizden ötürü araç üzerindeki motorlara ana bilgisayardan gelecek komutlara göre 

güç verecek, istediğimiz tarafa istediğimiz büyüklükte yönelmemizi sağlayacak, sensörlerden 

gelen verileri yorumlayacak ve aracımızın beklenmedik, istenmeyen hareketler yapmasını 

engelleyecek kodu oluşturmamızda simulasyon yapmamızın önemi çok büyüktür, bu durum; 

araç üzerindeki STM32F4 kontrol kartına gömülecek olan kodun aslında aynı zamanda 

simulasyon modelimiz olmasından ileri gelmektedir. Bu bölümün devamında anlatılacak 

modeller MATLAB/Simulink ortamında hazırlanmıştır. 
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Araca ait parametreler aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 19:Rijit Gövde Dinamik Parametreleri 

Parametre Değer 

𝑚 11.5(𝑘𝑔) 

𝑊 112.8(𝑁) 

𝐵 114.8(𝑘𝑔) 

𝑟𝑏 [0 0 0]𝑇(m) 

𝑟𝑔 [0 0 0.02]𝑇(m) 

𝐼𝑥 0.16(𝑘𝑔 𝑚2) 

𝐼𝑦 0.16(𝑘𝑔 𝑚2) 

𝐼𝑧 0.16(𝑘𝑔 𝑚2) 

 

Tablo 20:Ek Su Kütlesi Parametreleri 

Serbestlik Ek Kütle Simgesi Değer 

Surge 𝑋𝑢̇̇ −5.5(𝑘𝑔) 

Sway 𝑌v̇ −12.7(𝑘𝑔) 

Heave 𝑍ẇ −14.57(𝑘𝑔) 

Roll 𝐾ṗ −0.12 (𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑) 

Pitch 𝑀q̇ −0.12 (𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑) 

Yaw 𝑁ṙ −0.12 (𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑) 

 

Tablo 21:Doğrusal Damping Parametreleri 

Serbestlik Ek Kütle Simgesi Değer 

Surge 𝑋𝑢̇ −5.5(𝑘𝑔) 

Sway 𝑌v −12.7(𝑘𝑔) 

Heave 𝑍w −14.57(𝑘𝑔) 

Roll 𝐾p −0.12 (𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑) 

Pitch 𝑀q −0.12 (𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑) 

Yaw 𝑁r −0.12 (𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑) 

 

Tablo 22:Kuadratik Damping Parametreleri 

Serbestlik Ek Kütle Simgesi Değer 

Surge 𝑋𝑢̇|𝑢̇| −5.5(𝑘𝑔) 

Sway 𝑌𝑣|𝑣| −12.7(𝑘𝑔) 

Heave 𝑍𝑤|𝑤| −14.57(𝑘𝑔) 

Roll 𝐾𝑝|𝑝| −0.12 (𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑) 

Pitch 𝑀𝑞|𝑞| −0.12 (𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑) 

Yaw 𝑁𝑟|𝑟| −0.12 (𝑘𝑔 𝑚2/𝑟𝑎𝑑) 
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4.3.3.1.5.1 Kontrol Modeli 

Simulasyon modelinde özet olarak girişte bir yörünge bulunmaktadır ve çıkış olarak aracın bu 

yörüngeyi izlemesi beklenmektedir, oluşturulan genel simulasyon modeli aşağıda verilmiştir, 

raporun devamında bu model bölümlere ayrılacak ve her bölüm ayrı ayrı incelenerek 

anlatılacaktır. 

 

Şekil 51:Genel Simulasyon Modeli 

4.3.3.1.5.2 Yörünge Sinyali ve Kinematik İşlem 

Araç dünya üzerinde hareket edeceğinden ve hareketleri de dünyaya göre anlam 

kazanacağından giriş olarak dünya sabit koordinat sisteminde(NED) yörünge girişi 

uygulanmaktadır, bu yörünge girişinden aracın yine dünya sabit koordinat sistemine göre 

anlık olarak sahip olduğu konumu çıkartılarak bir hata sinyali elde edilir, araç içerisinde hesap 

edilen bütün diğer dinamikler gövde sabit koordinat sisteminde tanımlı oldukları için bu hata 

sinyalinin bir kinematik işleme tabi tutularak gövde sabit koordinat sisteminde tanımlı hale 

getirilmesi gereklidir, bu işlem hata sinyalinin bir transformasyon matrisiyle çarpılmasıyla 

aşağıdaki gibi gerçekleştirilir. 

 

 

Şekil 52:Yörünge Sinyali ve Kinematik İşlem Bloğu 
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Şekil 53:Kinematik İşlem Bloğu İç Yapısı 

4.3.3.1.5.3 Kontrolcü ve İtici Konfigürasyonu 

Kinematik işlem sayesinde gövde sabit koordinat sisteminde tanımlı hale getirilen hata 

sinyali, PID kontrol işlemine tabi tutularak aracın anlamlı bir şekilde istenen hareketi 

gerçekleştirmesi sağlanır, PID kontrolcü bloğunun içinde su altı ortamında altı serbestlik 

derecesinde hareket gerçekleştiği ve her eksende gerçekleşen her bir değişikliğin diğer 

eksenlerde de bozulmalara yol açacak olması sebebiyle 6 adet kontrolcü yapısı kullanılmıştır, 

bundan sonraki işlem yazılımımız için büyük önem arz etmektedir, PID çıkışı bir itici 

konfigürasyon matrisiyle çarpılarak hangi eksene uygulanması gereken kuvvetin hangi 

motorlar tarafından uygulanacağı modele anlatılır yani bir anlamda itici modeli kısmında 

anlatılan motor konfigürasyonu oluşturulur, sonrasında elde edilen bu kontrol sinyalleri 

STM32F4 kontrol kartıyla motorlara gönderilecek pwm sinyallerinin doluluklarını belirleyen 

sinyaller olacaktır, bu sayede modele dayalı dizayn metodolojisinin bütün güçlü yönlerinden 

faydalanılmaktadır. 

 

 

Şekil 54:PID Kontrolcü ve İtici Konfigürasyonu 
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Şekil 55:PID Kontrol Bloğu İç Yapısı 

 

Sonrasında itici konfigürasyon matrisinin ters işlemi gerçekleştirilerek ve bir itici katsayı 

matrisiyle sinyaller çarpılarak tekrardan her eksen için ayrı ayrı itici tork sinyallerine 

dönüştürülür ve gerçeğe uygun simulasyonlar gerçekleştirilebilmesi için bir sınırlama 

işlemine tabi tutulurlar, motorların zarar görmeden verebileceği maksimum tork kuveti de bu 

şekilde modellenmiş olur, sornasında bu torklar dinamik işlemine tabi tutulacaktır. 

 

4.3.3.1.5.4 Dinamik İşlemi ve Euler Dönüşümü 

Motorlardan üretilen tork sinyallerini simgelemek üzere gerekli işlemlerden geçip limitleri 

belirlenen sinyaller 6x1 boyutunda bir vektör halinde dinamik işleme giriş olarak 

sokulmaktadır, bu adımda yukarıda elde edilişini anlattığımız ve gerekli formülleri verdiğimiz 

dinamik işlemi aynı zamanda araç dinamiklerinin ve çevresel etkilerin bir modelini 

oluşturmaktadır. Bu işlemin sonucunda türev alma işleminden yararlanılarak aracın 

“durumlarına” yani kontrol altında tutulacak bilgilere ulaşılmış olunur. Çıkış olarak 

gözlenmesi gereken temel nicelik konum bilgisi olmasından ve bu bilginin de sadece dünya 

sabit koordinat sisteminde anlamlı olmasından dolayı dinamik işlem çıkışında konumu 

gözlemlemeden önce bir Euler dönüşümü işlemi gerçekleştirilmiştir, böylece kontrol edilmesi 

gereken “durumlara” [x y z 𝛷 𝜃 𝛹] 𝑇 cinsinden ulaşılmış olundu. 

 

Modelin devamındaki blokların tek amacı elde edilen konum çıktılarının görselleştirilmesidir. 
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Şekil 56:Dinamik İşlem ve Euler Dönüşümü 

 

 

 

Şekil 57:Dinamik İşlemi Bloğunun İç Yapısı 
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4.3.3.2 Görüntü İşleme 

Yapılan araştırmalar sonucu ön tasarım raporunda bahsedildiği gibi görüntü işleme yazılımını 

geliştirmek için OpenCV algoritmalarının kullanılmasına karar verilmiştir. Görüntü işleme 

işlemi gerçek zamanlı olarak yürütüleceğinden bu işlemi gerçekleştirmek için CPU ve GPU 

yönünden yüksek potansiyele sahip Raspberry pi 3 model B+ kullanılması uygun 

görülmüştür. İmge işleme görevleri(daire ve elips bulma) Hough kütüphaneleri ve imge 

bölütleme teknikleri kullanılarak Python ve C++ programla dilleriyle öncelikle PC ortamında 

geliştirilecek, sonrasında geliştirilen algoritmalar araca adapte edilecektir.  

Görevlerdeki objeler tanındığı andan itibaren hedefe göre hesaplanan mesafe ve 

oryantasyonla aracın objeye yaklaşıp uzaklaşma durumuna göre bağıl konum bilgisi elde 

edilecek ve kontrol algoritması bu alınan verilere göre işleme başlayacaktır. Oluşturulması 

planlanan algoritma kamera ekranında hedefin işgal ettiği piksel sayısının aracın yaklaşıp 

uzaklaşma hareketiyle değişimini algılayıp bu değişime göre bir bağıl konum belirleme 

temeline dayanmaktadır. 

 

Şekil 58:Farklı fotoğraflama mesafelerinde mesafe ve piksel sayıları arasındaki ilişkiyi 

gösteren şematik diyagram.[19] 

 

Öncelikle normal koşullar altında görevlerdeki objeler tespit edilecek. İstenen başarı 

yakalandıktan sonra tespit işlemi gerçek zamanlı olarak saniyede birden fazla kez 

tekrarlanacaktır. Daha sonra yapılan bu işlemler havuz içindeki görüntülerle tekrarlanıp elde 

edilen imgeler üzerinden işlemler gerçekleştirilecektir. 

Son olarak PC ortamında geliştirilen yazılım, araç içinde Raspberry pi üzerinde koşturulacak 

ve istenen FPS(Frame Per Second) ve doğruluk oranları elde edilecektir. Bu sayede araç 

otonom görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu algılama sistemine kavuşturulacaktır. 
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4.3.3.3 Otonom Güdüm Algoritması 

Aracın otonom güdüm algoritması araç içerisindeki Raspberry Pi bilgisayarı üzerinden 

gerçekleşecektir, otonom kısımda araç Raspberry Pi üzerinde gerçekleşecek görüntü işleme 

algoritmasından elde ettiği hedef konumu bilgilerine göre yörünge planlama prensiplerine 

bağlı kalarak zaman ve hız arasında optimal bir bağıntı kurarak, tekil noktalardan kaçınarak, 

hedefe yumuşak bir yörüngede ilerleyecektir. Bu noktada daha önce de bahsedildiği gibi araç 

konumu ve hedef konumunu elde etmek büyük önem arz etmektedir. 

Navigasyon bilgisini elde etmenin mümkün veya kararlı olmadığı durumda otonom olarak 

hedefe yaklaşma ve hedefe bağıl olarak konum hesaplama algoritmaları üzerinde 

yoğunlaşılacaktır. 

 

4.4 Dış Arayüzler 

Tasarımı yapılan su altı aracı, uygulanan yazılımlar ile otonom ve kumandalı olarak 

çalışabilmektedir. Kumanda kontrollü olarak çalıştığı süre zarfında kullanıcı ile araç 

arasındaki haberleşme kullanıcı arayüzü ile sağlanmaktadır. Böylece araç kontrolü sırasında 

bilinmesi ve gözlemlenmesi gereken veriler kullanıcıya aktarılmaktadır. Öncelikle araçtan 

gelen konum, oryantasyon ve kamera görüntüsü sayesinde kullanıcı, araç ile arasındaki 

mesafeden bağımsız olarak araca istediği hareketi ve yönelimi kazandırabilmektedir. Aynı 

zamanda kullanıcı arayüzüne gelen pil sıcaklık verisi, motorların akım değerleri ve basınç 

göstergesi gibi değerler ile de aracın güvenliği anlık olarak kontrol edilebilecek ve mevcut 

acil durdurma butonu ile hızlı bir şekilde araca müdahale edilebilecektir. Bu gibi kullanıcı 

bilgisine sunulması planlanan her türlü veri ekip tarafından belirlenmiş olup arayüz tasarımı 

Şekil 59’daki gibi yapılmıştır. 

 

 

Şekil 59: Dış Arayüz Tasarımı 
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Su altı aracının kontrolcü modelinin matlab ortamında hazırlanması ve ekip üyelerinin daha 

önceden bu ortamda çalışmalar yürütmüş olması ,  arayüz tasarımı için  Matlab App Designer 

programının tercih edilmesinde etkili olmuştur. Aynı zamanda tasarım yapılacak olan arayüz 

için seçilen programın gelişmiş özelliklere sahip olması ve kolay programlanabilir olmasıda 

dikkat edilen bir diğer unsurdur.  

Kullanıcı arayüzü ile araçta bulunan rasperry arasındaki haberleşme ethernet  kablosu aracılığı 

ile TCP/IP protokolü üzerinden sağlanmaktadır. Aracın kullanıcı tarafından kontrol 

edilebilmesi için harici olarak kullanılan joystick, USB(COM) protokolü ile kontrol 

istasyonuna bağlanmıştır. Joystick tarafından gönderilen kontrol komutları  arayüz  üzerinden 

araçta bulunan kontrolcüye gönderilmektedir. Aynı zamanda bu kontrolcüden arayüze 

gönderilen kamera görüntüsü ve sensör verileri kullanıcı tarafından takip edilerek aracın en 

kararlı şekilde kontrol edilmesi hedeflenmektedir. Genel olarak araç ile arayüz arasındaki 

haberleşme sırasında kullanılacak her türlü veri ve bu verilerin aktarımı sırasında kullanılacak 

metotlar Şekil 60’da gösterilmiştir. Matlabda tasarımı  yapılan arayüzün bir diğer özelliği ise; 

ortamdan bağımsız olarak çalıştırılabilmesi için executable formatta hazırlanmış olmasıdır. 

Böylece oluşturulan arayüz her bilgisayar ve işletim sisteminde çalıştırılabilecektir. Proje 

süreci  boyunca halihazırda bulunan arayüzün geliştirilerek iyileştirilmesi, kullanıcıya daha 

üstün bir hizmet sağlaması ise  proje ekibinin başlıca hedefleri arasında yer almaktadır. 

 

 

 

Şekil 60:Birimler Arası Haberleşme 
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Kontrol istasyonuyla raspberry pi araç bilgisayarı arasındaki ethernet bağlantısının 

gerçekleşmesi için python dilinde kontrol istasyonu için server, raspberry pi araç bilgisayarı 

için ise client programı yazılmıştır, ethernet iletişimini sağlayabilmek için python dilindeki 

socket kütüphanesinden yararlanılmıştır, araç üzerindeki raspberry pi bilgisayarı bu iletişim 

sağlanırken STM32F4 ile kontrol istasyonu arasında bir köprü vazifesi görecektir bu da iki 

tarafın karşılıklı haberleşmesini sağlayacaktır. 

Raspberry Pi araç bilgisayarı ile STM32F4 kontrol kartı arasındaki iletişim UART 

haberleşmesiyle sağlanmıştır, STM32F4 kontrol kartından alınacak sensör verileri Raspberry 

Pi araç bilgisayarı üzerinden kontrol istasyonuna aktarılacak olup, kontrol istasyonundan 

gelen hareket komutları ise STM32F4 kartına gönderilecektir. 

Kontrol istasyonu ile Raspberry Pi arasındaki ethernet iletişiminin sağlandığına dair görüntü 

aşağıda paylaşılmıştır. 

 

 

Şekil 61:Hazırlanan Server / Client İletişim Yazılımı 
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5. GÜVENLİK 

Aracın amacına uygun ve doğru çalışması gerekliliğinin yanında güvenlik açısından insanlara 

ve çevresine zarar da vermeyecek şekilde çalışmasını gerçekleştirmesi gereklidir. Bunların 

yanı sıra aracın bir bütün olarak kalıp, sahip olduğu donanımlara da zarar vermemesi çok 

önemlidir.  

Bu amaçla aracın mekanik tasarımı yapılırken araç gövdesi üzerinde sivri kısımlar 

bulundurulmamasına dikkat edilmiştir. Buna ek olarak araç gövdesinde üretimden kaynaklı 

oluşan bütün çapaklar zımparalanarak olası zararlardan kaçınılmıştır. Aracın burun kısmında 

bulunan dome kapağın herhangi bir darbe sonucu kırılmasını önlemek adına bu kapağın 

hizasında araç gövdesinde çarpışma engelleyiciler bulundurulmuştur. 

Araçta tüp içerisinde bulundurulmayıp su içerisinde çalışmalarını gerçekleştirmesi gereken 

donanımların da sudan yalıtılımları sağlanmıştır. Tutucu kolda kullanılacak step motorun 

gövdesi sudan yalıtılmış bir muhafaza içerisinde bulundurulacaktır, ayrıca aydınlatma amaçlı 

kullanılacak ledler de sudan yalıtılacaktır. Aracın hareketini sağlayan bütün iticiler çalışmaları 

esnasında çevrelerine zarar vermemeleri amacıyla kapalı bir sistem olarak tasarlanmıştır.  

Aracın çalışması sırasında oluşabilecek elektronik kaynaklı sorunlar; pillerin aşırı yüklenmesi, 

motorların aşırı akım çekmesi, ya da olası bir kısa devre sonucunda kontrol kartlarının zarar 

görmesi gibi durumlar olarak değerlendirilmiştir. Bu tür problemlerin yaşanmaması adına 

araçta gerekli tüm konumlarda sigortalar bulundurulacaktır. 

Pilde aşırı yüklenmeye neden olabilecek sorunlar; olası bir kısa devre durumu ve 

motorlarımızın olası aşırı yüklenmesi olarak ön görülmektedir. Pilin kısa devre olma 

durumunu ortadan kaldırmak adına hâlihazırda pil için sızdırmaz tüp tasarlanmış olup pilden 

çıkacak bütün kablolara fazladan yalıtım yapılarak bu sorunun önüne geçilmiştir. Pil kabloları 

sadece bir tüpten diğer tüpe kısa bir mesafede geçirilip, dışarıdan başka bir yere 

ulaştırılmadan su ile teması da en aza indirilerek yine minimum tehlike politikası 

benimsenmiştir. Pillerin aşırı ısınma durumlarına karşı önlem olarak pilin sıcaklığının 

yerleştirilecek sensörlerle anlık olarak takip edilmesi sağlanmış, acil bir durumda müdehale 

imkanı oluşturulmuştur. 

Motorların aşırı yüklenmesi motorlar için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu sorun, 

motorların besleme bağlantılarına, motorların maksimum çalışma akımı olan 16A’den düşük 

olacak şekilde 15A değerinde sigorta yerleştirilerek çözülmeye çalışılmıştır. Kartların aşırı 

yüklenmeye karşı korunması amacıyla da her bir kartın besleme bağlantısına cam sigorta 

yerleştirilecektir.  

Aracın güvenlik önlemlerinden bir başkası da araçta “Acil Durdurma Butonu” 

bulundurulması olacaktır. Yer kontrol istasyonunda aracın tüm komutlarını durduracak acil 

durdurma butonuna ek olarak pil tüpünün kapağında bulunacak tüm elektrik bağlantısını 

kesecek bir acil durdurma butonu da bulunacaktır. Bu butonlar yeniden kurularak çalışmaya 

kalınan yerden devam edilebilecek şekilde tasarlanacaktır. 

Söz edilen bütün koruyucu donanımlar, raporun ilgili kısımlarında detaylandırılmıştır. 
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6. TEST 

6.1 Şasenin Statik ve Basınç Analizi 

 

Araç şasesi alüminyum 5052-H38 malzemesinden üretilmiştir. Alüminyum 5052-H38 

malzemesinin tercih edilmesinin sebebi su içerisindeki korozyona karşı dayanıklılığı ve aynı 

zamanda üretimi yapılmadan önce CAD programında gerçekleştirilen testlerde aracın 

kullanılacağı yere bağlı olarak statik ve basınç analizinde başarılı sonuçlar elde edilmesidir. 

Araç şasesinin statik ve basınç analizi yapılarak su içerisinde stres ve deformasyonuna 

bakılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen sonuçlar uygun görülmüş ve araç şasesinin 

alüminyum 5052-H38 malzemesinden yapılması onaylanmıştır. Yapılan analizde çalışacağı 

ortamdan daha derin ortamda test edilerek araç şasesinin güvenliği pekiştirilmiştir. Aşağıda 

elde edilen analiz çıktıları paylaşılmıştır. 

 

Şekil 62:Statik ve Basınç Analiz Çıktıları 
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6.2 Thruster Testi 

Sistemde üretilen gücün tespitinin motor verilerine bakılarak yapılması yanlış bir 

değerlendirme olacaktır. Bunun yerine tasarlanan thruster yapısının test edilmesi yapılacak 

hesapların doğru değerlendirilmesi adına önemlidir. Ayrıca thruster yapısı 3D Printer 

kullanılarak üretildiği için üretim kalitesinin belli bir standartta tutulamaması doğal bir 

sonuçtur bu da her bir thrusterda birbirine yakın ancak farklı değerler elde edilmesine yol 

açacaktır. Bu yüzden araçtaki thruster yapılarının her birinin teste tabi tutulması 

gerekmektedir.  

Thruster testleri için bir mekanik yapı tasarlanmıştır ve bu yapının tasarımında özellikle test 

sonçlarının tekrar edilebilir bir sistematiğe sahip olmasına özen gösterilmiştir. Test 

mekanizmasının çalışma mantığı açıklanacak olursa; çelik bir milin bir ucuna thruster yapısı 

bağlanmış olup diğer ucuna da esnemeye dayanıklı sağlam bir kablo bağlanmıştır. Bu 

kablonun diğer ucu da iki farklı ölçüm aletine kullanım sıralarına göre bağlanmıştır. Milin 

tam ortasına ise rahatlıkla dönebilen ve kuvvetin doğrudan 1:1 ölçeğinde iletilmesini sağlayan 

bir mekanizma yerleştirilmiştir. Böylelikle ek hesaplama yapılmasına gerek kalmadan 

kuvvetin doğrudan iletilmesi sağlanmıştır.  

Elde edilen verilerin doğruluğu farklı ölçüm aletleriyle test edilebilir ancak her bir thrusterın 

aynı teste tabii tutulmasını sağlamak testin doğruluğu adına önemli bir konudur. Yapılan 

ölçümlerin doğruluğunu teyit etmek için birden fazla ölçümün yanı sıra farklı ölçü aletleriyle 

testler yapılmıştır. Daha sonra tekrar edilebilirliği yüksek, sistem bozulması az olan El Tartısı 

kullanılarak testler tamamlanmıştır. 

 

 

Şekil 63:Thruster Test Düzeneği 
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Testte dikkat edilen bir başka durum ise thrusterin tam olarak suyun altında kalacak sekilde 

yerleştirilmesi olmuştur. Thrusterin çalışması sırasında besleme suyu eksik kalırsa ölçümlerde 

hata meydana gelebilir. Ancak thruster ile kuvvetin iletildiği kablo arasındaki mesafe çok 

tutulursa da thrusterin oluşturacağı tork kullanılan iletim çubuğunda eğilmelere yol açabilir. 

Bu yapısal problem sonraki testlerde ölçüm hatalarına sebebiyet verebilir. Bu iki durumun 

dengesini sağlamak adına gerekli çalışmalar yapılmıştır. Test mekanizması sürekli ulaşılabilir 

olmasına rağmen test için gerekli iş gücü ve harcanan zamandan dolayı testlerin hatasız ve 

mümkün olduğunca doğru yapılması konusunda özen gösterilmiştir, hatalı testlerden dolayı 

oluşabilecek vakit kayıplarından kaçınılmaya çalışılmıştır. 

Test sistemi için C# kullanılarak bir arayüz oluşturulmuştur. PWM sinyallerin oluşturulması 

için de “Arduino Mega” kullanılmıştır. Bu arayüz ESC’lere istenen tüm aralıklarda sinyal 

gönderilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ek olarak eklenen frekans seçme barı sayesinde 

motorların ve ESC’lerin farklı PWM Frekanslarına verdikleri tepkilerin test edilebilmesi 

sağlanmıştır. Yüksek frekanslı sinyaller işlemci yükünü arttırabileceği için kullanılabilecek en 

verimli sinyal aralığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

 

Şekil 64:Thruster Testi İçin Hazırlanan Arayüz 

 

Bu test sayesinde Thrusterların “İleri-Geri” yönde farklı PWM sinyallerinde ürettikleri 

kuvvetler ölçülmüştür. Pil voltajı ful şarjdan, kesime kadar 4V kadar azalacaktır. Bu farkın 

motorlara etkisinin incelenebilmesi için gerekli voltaj değerlerinde testler gerçekleştirilmesi 

ihmal edilmemiştir. Her bir thruster için ölçüm yapılırken aynı zamanda motorun çektiği akım 

da kayıt altına alınmıştır. Böylelikle thrusterların en verimli çalışma aralıklarının tespit 

edilebilmesini sağlayacak akım/tork grafikleri oluşturulmuştur. Oluşturulan sistemle farklı 

PWM frekanslarında çalışma grafikleri elde edilmiştir. 
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Şekil 65:4 Numaralı Thrusterin ”Geri” Yönde Çalışma Verileri 

 

Şekil 66:4 Numaralı Thrusterin “İleri” Yönde Çalışma Verileri 

Elde edilen verilerle her bir thruster için farklı Akım ve Tork grafikleri oluşturulmuştur. 

Ancak rapor için veri kalabalığı oluşmaması adına tek bir thruster grafiğinin paylaşılması 

uygun görülmüştür. Buna rağmen Şekil 65 ve Şekil 66’da paylaşılan veriler tüm sistem için 

öngörülebilir bir yapıyı göstermektedir.  

Testlerde elde edilen veriler kullanılarak, numaralandırılan thrusterların araçta dengeli ve 

kararlı bir itiş sağlamaları adına hareket analizleri oluşturulmuş ve araç üzerinde rastgele 

konumlandırma yerine bu analize bağlı kalınarak yerleşimler yapılmıştır. 
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Şekil 67:Voltaj Değişiminin Tork Üzerindeki Etkisi 

Şekil 67’de pil deşarj olurken oluşan voltaj farkının üretilen kuvvet üzerindeki etkisi 

görülmektedir. Yapılan hesaplamalarda en düşük pil seviyesinde, üretilen normal kuvvete 

göre yaklaşık %25 kadarlık bir kayıp meydana geldiği görülmüştür. Bu değerin normal 

olduğu kabul edilmiştir aynı zamanda değer kaybına paralel olarak çekilen akımın da düştüğü 

gözlemlenmiştir. Sonuç olarak voltaj değişiminde verim anlamında göz ardı edilebilecek ufak 

kayıplar olduğu tespit edilmiştir. 

 

6.3 SIL(Software In The Loop) Testi 

Yazılım kısmında detaylı bir şekilde anlatılan kinematik ve dinamik kontrol modeli matlab 

simulink ortamında yazılımın test edilmesi amacıyla çalıştırılmış olup, istenilen sonuç alınana 

kadar optimize edilmiştir. Test sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

Hazırlanan simülasyonda aracın ilk olarak X yönünde 5 metre, ardından Y yönünde 5 metre, 

ardından -X yönünde 10 metre, ardından –Y yönünde 2.5 metre ilerleyip durmasına ait 

yörünge verilip aracın bu yörüngeyi izlemesi beklenmiştir. 

Alınan sonuçların grafiği çizdirilmiştir, sonuç tutarlıdır. 

 

Şekil 68:Testte Kullanılan Araç Katı Modeli          
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Simülasyon sonuçları, bir sanal gerçeklik modeli oluşturularak görsel olarak desteklenmiştir, 

sanal gerçeklik modelinde yukarıda gösterilen, aracın katı modeli solidworksten çekilerek 

kullanılmıştır. 

Devam eden kısımda simülasyon sonuçları ve bu sonuçların sanal gerçeklik ortamında 

görselleştirilmesine dair görseller paylaşılmıştır. 

 

 

 

Şekil 69:Aracın Başlanıç Noktasındaki Konumu 

 

Şekil 70:Aracın X ve Y Yönünde 5 Metre İlerledikten Sonraki Konumu 
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Şekil 71:Aracın Hareket Sonunda Ulaştığı Konum 

Yapılan modele dayalı dizayn SIL(Software In the Loop) simulasyonunda kontrol modelinin 

başarılı bir şekilde çalıştığı görülmüştür, bu yazılımın kontrol kartına gömülmesi daha önce de 

bahsedildiği gibi simulink içerisinde gömülü kodlama yapmaya imkan veren Waijung Blokset 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

6.4 HIL(Hardware In The Loop) Testi 

Hardware in the loop testlerinde aracın oryantasyonunu ve kontrol döngüsünün kararlılığını 

test etmek üzere IMU(Inertıal Measurement Unıt) sensör ve STM32F4 kontrol kartıyla gerçek 

zamanlı bir test gerçekleştirilmiş olup aracın oryantasyonu kontrol kartı üzerinden elde 

edilmeye çalışılmıştır. Test gerçekleşirken döngü içerisine STM32F4 kartı ve IMU sensör 

dahil edilip döngü içerisinden istenen bilgiler UART haberleşmesiyle Simulink içinde 

hazırlanan bir yazılımla bilgisayarda gerçek zamanlı olarak görüntülenmiştir. 

Test yapılırken STM32F4 kartı 1000Hz, IMU sensör 300Hz frekanslarıyla çalıştırılmış olup 

uyumlu bir çalışma sergiledikleri gözlemlenmiştir. 

Aşağıda IMU sensörden STM32F4 kartı üzerinden elde edilen EULER açı bilgileri grafik 

olarak simule edilmiştir. Daha önce de bahsedildiği üzere projede modele dayalı dizayn 

metodunun bütün güçlü özelliklerinden yararlanılmaktadır. 
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Şekil 72:Hardware İn The Loop Testlerinden Elde Edilen Euler Açıları 

Yukarıda grafikte gösterildiği üzere EULER açıları(Roll, Pitch,Yaw) kararlı bir şekilde elde 

edilmiştir, ancak gerçekleştirilen testin amacı; bu açıları elde etmekten ziyade hangi frekansta 

kararlı bir şekilde elde edilebildiği ve hangi hassasiyette elde edilebildiğini görmektir, 

kullanılan CHR UM6 IMU sensör 300Hz frekansında UART üzerinden yayın yapma 

kabiliyetine sahip olup ∓2 derece hassasiyete sahiptir, bu 2 derece hassasiyet gerçekleştirilen 

HIL testinde de başarılı bir şekilde elde edilmiştir, hassasiyetin elde edilmesine ait görsel 

aşağıda paylaşılmıştır. 

 

Şekil 73:IMU(Inertıal Measurement Unıt) Sensör Hassasiyet Testi 
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6.5 Sızdırmazlık Testi 

Bir projenin çalışma ortamı ve koşulları proje tasarımını etkileyen en önemli faktörlerden 

biridir. Hali hazırda tasarımı yapılmış olan araç, su altı ortamlarında derinliğe bağlı olarak 

artan basınç altında çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sızdırmazlığı oring elemanları ile 

sağlanan tüpler, üretim aşamasından sonra kapakları monte edilerek su altında test edilmiştir. 

İlk deneme sırasında tüpten içeri su sızdığı gözlemlenmiştir. Var olan oringler tasarımları 

üzerinden yeniden değerlendirmeye alınarak boyutlarında değişiklik yapılmasına karar 

verilmiştir. Oring yuvalarını daha iyi bir şekilde kaplayan yeni oringler tüp kapaklarına monte 

edilip sızdırmazlık testi tekrar yapılmıştır. Tüpler su içerisinde yaklaşık olarak 1 gün 

bekletildikten sonra sudan çıkarılmıştır. Test sonuçlarına göre tüplerin içerisine sızıntı 

olmadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda tüpler farklı derinliklerde denenerek farklı basınç 

değerleri için test edilmiştir. Bu işlem sırasında da bir sızdırmazlık problemi 

gözlemlenmemiştir. 

 

 

Şekil 74:Sızdırmazlık Testi 
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7. TECRÜBE 

Rapor özeti kısmında da açıkça belirtildiği üzere LİVA ekibinin birinci önceliği bu alanda 

ülke sınırları içerisinde bir bilgi birikimi oluşturmak ve bu birikime katkı verecek mühendis 

adayları olarak ülkemize uzun yıllar çeşitli projelerde hizmet verebilecek seviyeye gelmektir. 

Gerçekleştirilen proje kapsamında projenin araştırma ve tasarım sürecinden, geliştirme, analiz 

ve üretim süreçlerine kadar geçen zaman diliminde proje üzerinde çalışan kişiler farklı 

alanlarda birçok tecrübe kazanmışlardır. Bu projede öncelikle geliştirilen araç için genel 

kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Böylece aracın model ön tasarımı, donanımsal 

bileşenleri ve oluşturulacak kontrol algoritmaları hakkında fikir sahibi olunmuştur. 

Araç katı model tasarımını yapabilmek, yapılan tasarımın dayanıklılığını analiz edebilmek 

için çeşitli bilgisayar programları kullanılmıştır. Aynı zamanda kontrol algoritmasının 

yazılımında, görüntü işleme uygulamaları ve arayüz tasarımında da farklı dillerde farklı 

programlar kullanılmıştır. Bu sayede ekipte bulunan her üye kendi alanlarında kullanacakları 

programlar üzerine yoğunlaşarak bilgi ve birikimlerini arttırma fırsatı elde etmişlerdir. 

Yazılım aşamasında anlatılan matematiksel model geliştirilerek su altı ortamında bir aracın 

hangi etkilere maruz kaldığı ve bu etkilere nasıl cevaplar ürettiğinin teorik ve pratik 

uygulaması takım üyelerince tecrübe ve bilgi birikimi olarak kazanılmıştır. Takım içerisinde 

doğrusal olmayan etkiler altında teorik ve pratik çalışma gerçekleştirebilecek matematik 

kabiliyeti kazanılmıştır. 

Üretim aşamasına gelindiğinde tasarlanan modelin gerçek bir ürün haline getirilme sürecinde 

ise sektörde var olan üretim yöntemleri ve uygulanan mekanik işlemler incelenip 

öğrenilmiştir. Öğrenilen bilgilerin araç imalat sürecinde uygulanması ile ekip üyelerine 

mekanik montaj ve üretim konusunda kazanım sağlanmıştır. Aynı zamanda araçta 

kullanılacak her türlü donanımın tedarik edilme sürecinde, satıcı firmalar ile görüşmeler 

sağlanarak satın alma ve fiyat teklifi sunma gibi konularda tecrübe edinilmiş olup kişisel 

iletişim alanında gelişme sağlanıldığı gözlemlenmiştir. Sponsorlarla yapılan görüşmelerde ise 

resmi sunum ve toplantılar düzenlenerek destek alma konusunda ikna kabiliyeti 

geliştirilmiştir. 

Bu süreçte genel olarak bir projenin başından sonuna kadar olan işlem aşamalarında nasıl 

ilerleme kat edildiği uygulamalı olarak öğrenilmiştir. Yapımı hedeflenen projenin en kısa 

sürede, en az maliyette ve yüksek kalitede tamamlanabilmesi için belirlenen iş paketlerinin 

sistemli bir şekilde ilerleyen zaman planlamasına göre uygulanmasının önemi bir kere daha 

anlaşılmıştır. Her ekip üyesinde oluşan sorumluluk bilincinde ve ekip ile uyumlu çalışabilme 

özelliğinde artış gözlemlenmiştir. Aynı zamanda yapılan projelerin raporlanması ve bir belge 

haline getirilme işlemi de ekip üyelerince tecrübe olarak kazanılmıştır.  

Proje ekibinin bu süreçte bazı aşamalarda geri dönüşü mümkün olabilen hatalar yaparak 

tecrübe kazandığı gözlemlenmiştir. Bu hatalar herhangi bir mal kaybına ya da ciddi 

yaralanmalara yol açmamıştır. Bu süre zarfında projede çalışan ekip üyeleri uyguladıkları 

işlemler sırasında güvenlik önlemlerine son derece önem vermektedirler. 
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Yaşanan bazı hatalardan bahsedilecek olunursa; 

Aracın yüzmesini sağlayacak olan yüzdürme köpüklerinin kapak imalatı 3D yazıcı yöntemi 

ile yapılmaktadır. 3 boyutlu bilgisayar destekli çizim programında tasarımı yapılan kapakların 

yazıcıya aktarılabilmesi için STL dosyası hazırlanmaktadır. İmalat sürecinde tasarım yapılan 

program ile STL dosyasının hazırlandığı programın farklı sürümlerde olması sonucu aktarılan 

dosyada değişiklik meydana gelmiştir. Bu yüzden baskı sırasında kapakta kayma meydana 

gelmiştir. Bu hatanın fark edilmesi ile STL dosyası tekrar düzenlenmiş olup doğru şekilde 

baskı işlemi gerçekleşmiştir. 

 

Şekil 75:Yüzdürme Köpük Kapaklarının Hatalı Basımı   

Yapılan bir diğer hata ise araca hareket kabiliyeti kazandıracak iticilerin itme ve çekme 

kuvvetlerinin test edildiği düzenekte meydana gelmiştir. Motorların tek düzlemde hareket 

etmesini sağlayacak şekilde kurulmuş düzenekte bu işlem öncelikle alüminyum çubuk ile 

sağlanmaktaydı. Fakat motorlar daha yüksek hızla çalışmaya başladığında çubuğa etkiyen 

kuvvetin artmasıyla çubukta eğilme olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle yapılan testin 

sonucunda sapmalar ve yanlış ölçümler almamak için alüminyum çubuk yerine çelik çubuk 

kullanılmasına karar verilmiştir. Daha sonra çubuğun değiştirilmesi ile test işlemleri 

tekrarlanarak doğru sonuçlar kayıt edilmiştir. 

 

 

Şekil 76:İtici Test Düzeneğinde Hatalı Çubuk Seçimi 



73 
 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 BÜTÇE PLANLAMASI 

Aracın toplam gider listesi ayrıntılı olarak Tablo 0’da açıklanmış ve 11.845,19 TL olarak 

hesaplanmıştır. Ekip bütçesi 4.000 TL olarak planlanmıştır. Bu nedenle 3.290,19 TL bütçe 

açığımız bulunmaktadır. Bu bütçe açığı için sponsor bulma çalışmaları başlamıştır. Yapılan 

bütçe planlaması Tablo 23, Tablo 24 ve Tablo 25’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 23:Toplam Bütçe Planlaması 

Toplam Bütçe Planlaması 

Sponsor 4.555 TL 

Grup Bütçesi 4.000 TL   

Toplam 8.555 TL 

 

 

Tablo 24:Harcamaların Bütçe Planlaması 

Harcamaların Bütçe Planlaması 

Mekanik 2.840 TL 

Elektronik 9.005,19TL   

Toplam 11.845,19 

 

 

Tablo 25:Bütçe Açığı Planlaması 

Bütçe Açığı Planlaması 

Toplam Bütçe Planlaması 8.555 TL 

Harcamaların Bütçe Planlaması 11.845,19 TL   

Toplam 3.290,19 TL 
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8.2 ZAMAN PLANLAMASI 

Proje sürecinde zaman planlaması yapmak, yapılan iş planının en erken sürede ve verimli bir 

şekilde sonuçlanmasını sağlar. Bu nedenle projenin görev dağılımı bölümünde verilen iş 

paketlerinin bu süreçte hangi sıra ve süre ile yapılacağı hazırlanan zaman planlaması ile 

belirlenmiştir. Genel olarak bu süreçte öncelikle mekanik tasarım ile elektronik ön tasarımın 

yapılması daha sonra üretim aşaması ile kontrol algoritmalarının oluşturulması, son olarak ise 

aracın yüzdürülmesi ve testlerinin yapılması planlanmaktadır. Yapılan zaman planlamasına 

harfiyen uyulmuştur. Halihazırda montajı tamamlanmış olan araç üzerinde yapılan kontrol 

algoritması test edilmeye başlanmıştır. 

Tablo 26:Zaman Planlaması 

 

 8.3 RİSK PLANLAMASI 

Risk analizi, yürütülen bir iş planı sürecinde ortaya çıkabilecek risklerin önceden belirlenerek 

değerlendirilmesi ve bu risklerin oluşturacağı olumsuzlukların önlem alınarak engellenmesi 

şeklinde tanımlanabilir. Bu proje kapsamında hazırlanan iş planı uzun faaliyetler ve süreçler 

içermektedir. Bu süreçlerde gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında gerek takım olarak alınan 

kararların ya da yapılan tercihlerin yanlış ya da projeye uygun olmaması ihtimali, gerek ise 

tasarlanan su altı sisteminin çalışma koşulları altındaki değişken davranış gösterme olasılığı 

göz önüne alınarak risk analizinin yapılması uygun görülmüştür. Böylece takım olarak 

tasarım, üretim ve test sürecinde karşılaşılabilecek her türlü riske karşı önlemler alınarak 

bunların minimalize edilmesi sağlanırken projenin planlanan bütçede, zamanda ve nitelikte 

bitirilmesinden de taviz verilmemesi planlanmaktadır. 



75 
 

Tablo 27:Risk Planlaması 

Riskin 

Projeye 

Etkisi

Risk 

Oluşma 

Olasılığı

Risk 

Derecesi

Riskin oluşmasına 

karşı alınan 

önlemler

1
Sızdırmazlığın  

Sağlanamaması

Elektronik 

malzemelerin 

hasar görmesi 

veya bozulması

Yüksek Ciddi

Sızdırma ihtimali olan 

bağlantı yerlerinde 

oring kullanılması ve 

yüzeylerin epoksi ile 

kaplanması

2

Akrilik tüplerin 

beklenmedik bir 

olaydan 

(basınç,çarpma) 

dolayı kırılması

Elektronik 

malzemelerin 

hasar görmesi 

veya bozulması

Düşük Ciddi
Yedek akrilik tüpler 

temin edildi

3

Pillerin uzun süre 

çalışmasından 

kaynaklı ısınması 

problemi

 Pillerin 

arızalanması ve 

araç enerjişinin 

kesilmesi

Yüksek Orta

Pillerin yanına ısı 

algılayıcı ntc 

sensörlerin 

yerleştirilmesi

4

Veri alışverişinde 

gürültüden dolayı 

veri kaybı 

oluşması

Aracın doğru 

kontrol 

edilememesine

Düşük Orta
Shild Kablo ile 

Verileri Dış Ortama 

Karşı Sönümlemek

5

Yazılımın 

planlanan görevi 

en kısa sürede 

bitirmek için 

aracı çok hızlı 

ivmelendirmeye 

zorlaması 

Motorların 

zorlanmadan 

dolayı zarar 

görmesi

Yüksek Orta
Yazılımın içine 

kısıtlmalar konulması

6

Kamerayı 

koruyan dome 

kapağın bir yere 

çarpma esnasında 

kırılması  

Tüp içerisine su 

girmesine ve 

malzemelerin 

zarar görmesine

Küçük Az Önemli

Kamera önünde 

bulunan koruyucu 

demirler ile 

çarpmanın 

engellenmesi 

7

Yazılımın aracı 

tekil noktolara 

sürüklemesi

Kontrol 

Döngüsünde 

Hata Oluşur ve 

Araç Durur

Orta Az Önemli
Yazılımın içine 

kısıtlmalar konulması

Risk Tanımı
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9. ÖZGÜNLÜK 

LİVA ekibi, projenin başlangıcında hedefini su altı teknolojileri alanında ülke içerisindeki 

bilgi birikimine katkı sağlamak olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda ekip, son teknoloji bir su 

altı aracının günümüzde sahip olması gereken bütün özellikleri özgün ve yerli imkânlarla 

geliştirebilmek için çalışmalarını gerçekleştirmeye devam etmektedir. 

Geliştirilen araç modellemesi ve bu modele bağlı olarak araç bilgisayarlarında koşturulan her 

türlü kontrol, iletişim, görüntü işleme ve navgiasyon yazılımları ekip tarafından 

geliştirilmektedir, yazılımın kararlılığı ve optimizasyonu için uygulanan SIL(Software in the 

Loop) ve HIL(Hardware in the Loop) testlerinde kullanılan sanal gerçeklik ve simulasyon 

modelleri de aynı şekilde ekip tarafından özgün bir şekilde oluşturulmuştur. 

Araç için tasarlanan kontrol yazılımında özellikle geliştirmeye açıklığı ve anlaşılırlığı yüksek 

bir yazılım tekniği olan modele dayalı dizayn kullanılmıştır, bu sayede aracın üzerine 

eklenecek her türlü çevresel arabirim yazılıma kolaylıkla dahil edilebilecektir.  

Özellikle kontrol yazılımında kullanılan konum hatasına dayalı kontrol yapısı aracı sürekli 

olarak kararlı bir yörünge takip etmeye zorlaması sebebiyle yüksek gürbüzlük sağlamaktadır, 

bu sayede kumandalı kısımda aracı kullanacak pilota büyük kolaylık sağlanmakla birlikte, 

otonom kısımda aracın yumuşak ve kararlı hareket ederek olası motor zorlanmalarından ve 

beklenmedik hareketlerden kaçınması sağlanmıştır. 

Su altında doğrusal olmayan etkilere maruz kalan aracın üzerinde oryantasyon ve 

pozisyonunu elde etmek amacıyla sensörler bulunmaktadır fakat bu sensörler de doğrusal 

olmayan bu etkilerden fazlasıyla nasibini almakta, ölçümlerinde yanılmaktadırlar. Bunun 

önüne geçilebilmek ve sensörlerden daha doğru bilgi elde edebilmek için araç kontrol 

yazılımı içinde takım tarafından özgün bir Extended Kalman Filtresi tasarlanmış ve 

uygulanmıştır.  

Araç üzerinde doğru konumu elde etmek amacıyla birçok yöntem üzerinde çalışılmaktadır, 

konum ve oryantasyon için bu yöntemlerden en az ikisi kullanılıp elde edilen bilgilerin 

birbirini pekiştirir şekilde çalışması sağlanacaktır, bu doğrultuda konum bilgisini desteklemek 

amacıyla araç etrafında hareket eden suyun hızının ölçülerek aracın suya göre hızına ulaşılıp 

konum bilgisinin elde edilmesi düşünülmüştür, bu doğrultuda aracın pervanelerden uzak 

bölgelerine su akış hızı sensörleri yerleştirilmiştir. 

Aracın yazılımsal özgünlüğü hazırlanan elektronik tasarımla desteklenmiştir. Bu bağlamda 

araç içinde imal edilerek kullanılabilecek tüm donanımların tasarımları ve üretimleri ekip 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Araçta kullanılacak sigorta devreleri, kontrol devreleri ve 

sürücü devreleri yüksek bir yüzdeyle ekip tarafından oluşturulmuştur. Araç tüplerinin verimli 

kullanılması adına özgün bir şekilde geliştirilen bu elektronik tasarımlar, yine ekip tarafından 

hazırlanan kartlarda uygun bir şekilde ürün haline getirilmiştir. 
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Araçta kullanılacak pil yapısı hazır bir şekilde satın alınması yerine ekip üyeleri tarafından 

uzun araştırmalar ve değerlendirmeler sonucu tasarlanmış olup üretim sürecinin güvenlik 

sebebiyle profesyonellere bırakılması tercih edilmiştir. Tasarlanan Pil yapısı Türkiye’de 

hizmet veren pil üreticilerine ürettirilmiştir. 

Aracın tüm bileşenlerine ev sahipliği yapan mekanik tasarım için literatürdeki birçok mekanik 

tasarım, takım üyeleri tarafından maliyet ve üretim olmak üzere iki önemli temel bileşen 

etrafında incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda aracın gövdesini oluşturacak mekanik 

tasarımlar ve bu tasarımların sahip olduğu alt bileşenler, eldeki imkanlar ve yarışma isterleri 

doğrultusunda takıma özgün olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir. 
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