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yapılan değişiklikler, bütçe  karşılaştırması.

1

2

9

IÇINDEKILER

A R A Ç  T A S A R I M I
Aracın Tasarımına dair detaylar.

G Ü V E N L İK
Güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için alınan önlemler ve
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T E C R Ü B E
Rapor özeti.

Z A M A N ,  B Ü T Ç E  V E  R İS K
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kritik tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman
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raporda kullanılan referanslar
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ÖZET
İnsansız su altı araçları günümüzde farklı amaçlar için kullanılabilen,

sahip oldukları görevler ve alt sistemler sebebiyle farklı mühendislik

disiplinlerini bir arada bulunduran sistemlerdir. Üç tarafı denizlerle

çevrili olan ülkemizde su altı araçlarının kullanımı giderek artmaktadır.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte araçların uzaktan ve otonom kontrolü

daha pratik bir hal almıştır. Uzaktan kontrol ve otonom sistemlere olan

yönelim ile insansız su altı araçlarının çeşitliliği de giderek artmaktadır.

İnsansız Su altı Aracı projesi kapsamında savunma sanayi, balıkçılık

teknolojisi, su altı gözlem ve veri toplama alanları hedef kitle olarak

belirlenmiştir. İnsansız su altı aracının üretim aşamasında birçok farklı

disiplinden mühendislik bilgileri doğrultusunda hesaplamalar

yapılmıştır. Aracın tüm mekanik parçaları yerli parçalardan

oluşmaktadır. Araç için  tüm parçalar üretilmeden önce bilgisayar

destekli tasarım programında sanal montajlama teknikleri kullanılarak 

 tasarlanmıştır. Tasarlanan parçalar üretimi yapılması için mühendislik

üretim yöntemleri kullanılarak imal edilmiştir. Aracın otonom ve

uzaktan kumandalı olması için yazılım üzerinde çalışmaların büyük bir

kısmı tamamlanmıştır. Programlama dili olarak birçok farklı dil

kullanılmaktadır. Bunun yanında yazılımın her programda

çalışabilmesi,  kullanıcı kolaylığı ve özgün bir yazılım olması en

önemli faktörlerden birisidir. Aracın enerji ihtiyacı dışarıdan temin

edilerek 48V-15A güç kaynağı ile sağlanacaktır. Su altında görüntü

almak için kamera sistemi ve aydınlatmanın sağlanması için LED ışık

devresi kullanılacaktır. Su altında çeşitli sensörler yardımı ile basınç ve

sıcaklık verileri alınmaktadır. Aracın ön kısmında bulunan robotik kol

(gripper) ile hareketli veya hareketsiz objeleri tutması için

kullanılacaktır. Sonuç olarak tasarım ve araştırma aşamalarının çoğu 

tamamlanmıştır.  Aracın tamamlanması için donanımsal , yazılımsal ve

mekanik kısımları için çalışmalara devam edilmektedir. Sürdürülen

çalışmaların detayları ana hatlarıyla raporda anlatılmıştır.
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D O Ç . D R .

İ B R A H İ M  C A N

1978 Elazığ  doğumludur .Sivas  Cumhuriyet  Üniversi tes i  Teknoloj i

Fakü l tes i  Otomotiv Mühendis l iğ i  Bö lümü  Öğ re t im Üyesi  ve aynı

fakü l tede Dekan Yardımcısı  olarak gö rev yapmaktadır . İçten

Yanmalı  Motorlar ,Taş ı t  Mekaniğ i ,  Elektr ikl i  Araçlar ,Gö rüntü

İş leme ve Enerj i  konular ında ulusal  ve uluslararası  düzeyde pek çok

çal ışması  bulunmaktadır .  Cumhuriyet  Üniversi tes i  e lektromobil

Kangal  S4E ’de takım sorumlusu olarak gö rev yapmakta olup

elektr ikl i  bir  otomobil in  gel iş t i r i lmesi  üzer ine projeler ini

yü rü tmektedir .  Ayrıca Sivas  Cumhuriyet  Üniversi tes i  Rektö r lüğü

bünyesinde kurulmuş  o lan Elektr ikl i  Araç çal ışma grubunun

Başkanl ığ ını  yü rü tmektedir .  

 

Takım İçeris indeki  Görevi:  

μMarine İnsansız  Su al t ı  Aracının Akademik Danışmanı.

 

İLETIŞIM BILGILERI

+90505 558 07 19

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi.

ican@cumhuriyet.edu.tr

Takım Şeması
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N U M A N  

S A B I T  A K T A Ş
1994 Adana/Yumurtal ık  doğumludur .Sivas  Cumhuriyet  Üniversi tes i

Otomotiv Mühendis l iğ i  4 .s ınıf  öğ rencis idir .Araç tasar ımlar ı  ve

CAD/CAM programlar ı  üzer inde çal ışmaktadır .  

 

Takım İçeris indeki  Görevi:  

μMarine İnsansız  Su al t ı  Aracının Teknik Çizim ve Tasar ımı .  

Takım Kaptanı .

 

 

İLETIŞIM BILGILERI

+90541 669 06 01

Eğri Köprü Mah.Üniversite Toki C11 Blok 75-27

Sok.Kat:7Daire:31

Merkez/Sivas.ayazengineering.01@gmail.com

Takım Şeması
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A N I L  A R A S

1997 Bursa/Osmangazi  doğumludur .Sivas  Cumhuriyet  Üniversi tes i

Mühendis l ik  Fakü l tes i  Bi lgisayar  Mühendis l iğ i  Bö lümü  4 .s ınıf

öğ rencis idir .Gömü lü  Sis temler  ve Linux Sis tem yönet imi  üzer ine

çal ışmaktadır .Amatö r  olarak elektronik i le  i lgi l i  çal ışmalar

yapmaktadır .  

 

Takım İçeris inde Görevi  :  

μMarine İnsansız  Su al t ı  Aracının Elektronik ve Yazı l ımsal

Sis temler inin Tasar ımı .

 

İLETIŞIM BILGILERI

+90505 903 04 66

https://anilaras.com.tr

anil@anilaras.com.tr

Takım Şeması
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M E H M E T  K A P I C I

1996 Konya/Ereğ l i  doğumludur .Sivas  Cumhuriyet  Üniversi tes i

Teknoloj i  Fakü l tes i  Otomotiv Mühendis l iğ i  3 .Sınıf  öğ rencis i  olarak

öğ renim hayat ına devam etmektedir .  Taş ı t  Tasar ımı ,  Mühendis l ik

Anal iz ler i  ve Hesaplamalı  Akışkanlar  Mekaniğ i  konular ında

yeter l i l ikler i  vardır .  Orta  derecede İngil izce bi lmekte  ve bi lgisayar

yazı l ımına i lgi  duymaktadır .  

 

Takım İçeris inde Görevi:  

μMarine İnsansız  Su al t ı  Aracının Basınç ve Akış  Anal iz ler inin

yapı lması .

İLETIŞIM BILGILERI

+90505 903 04 66

http://mehmetkapici.com.tr

mehmetkapici_42@outlook.com

Mehmet Akif Ersoy Mah.49.4.Sok.No.5 Emniyet Müdürlüğü
Karşısı Hedef Erkek Öğrenci Yurdu Merkez/Sivas.

 

Takım Şeması
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M E H M E T  A L I

S Ö Y L E R

1996 Sivas/Zara doğumludur .Cumhuriyet  Üniversi tes i  3 .Sınıf

Mekatronik Mühendis l iğ i  öğ rencis idir .Cumhuriyet  Üniversi tes i

e lektromobil  Kangal  S4E takımında te lemetr i  sorumlusu olarak

gö rev almış t ı r .MEB robot  yar ışmasında gözetmen ve hakemlik

yapmaktadır .Gömü lü  s is temler  ve elektronik kar t  tasar ımı  üzer inde

çal ışmaktadır .  

 

Takım İçeris indeki  Görevi:  

μMarine İnsansız  Su al t ı  Aracının Elektronik Devre Sis temi ve Kart

Tasar ımı .

İLETIŞIM BILGILERI

+90530 118 31 64

soylermali@outlook.com

Şeyh Şamil Mah.Şelale Evler F Blok Daire:14 Merkez/Sivas

 

Takım Şeması
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Y U N U S  D O Ğ A N

1995 Gaziantep/Oğuzel i  doğumludur .Sivas  Cumhuriyet  Üniversi tes i

Teknoloj i  Fakü l tes i  Mekatronik Mühendis l iğ i  Bö lümü  4 .  Sınıf

öğ rencis idir .Ş i rket lerde çeş i t l i  ç iz im projeler i  üzer inde

çal ışmalarda bulunmaktadır .CNC, metal ler  ve kompozi t  malzemeler

üzer inde çal ışmaktadır .  

 

Takım İçeris indeki  Görevi:  

μMarine İnsansız  Su al t ı  Aracının Mekanik ve Malzeme Sorumlusu.

İLETIŞIM BILGILERI

+90507 292 82 42

yunusdoğan025@gmail.com

Pulun Mahallesi. Arap Şehy Caddesi. Kayalar Apt.No:24

Merkez/Sivas

Takım Şeması
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PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Aracın suda dengesini sağlamak için

kullanılması planlanmış  yüzdürücü 

 kapak maliyetinin fazla olması

nedeniyle üretimde kapak yerine

suda batmayan köpükler

kullanılmıştır.

Ön tasarım raporunda belirtilen mekanik , elektronik ve yazılım gibi  ana bölümlerde  bazı

değişiklikler meydana gelmiştir. Meydana gelen değişikler anlatılacaktır.

Yüzdürücü Köpük Elektronik Tepsisi
Su sızdırmaz tüpün içerisine aracın üzerine

elektronik donanımlarının düzenli bir

şekilde yerleştirildiği elektronik tepsisi

bulunmaktadır. Daha önce kontrplak

olması düşünülen tepsi, bunun yerine ; Su

sızdırmaz tüpün ölçülerine göre tasarlanan

pleksiglass plaka kullanılarak  lazer kesim

ile üretilmiştir.

Bunu dışında mekanik parçalarda
tasarım ve üretim itibariyle bir

değişiklik meydana gelmemiştir.

Su Sensörlü Devre Kesici

Donanıma Su Sensörlü Devre Kesici eklenmiştir. Devre

Kesici, sızdırmaz tüp içerisine herhangi bir şekilde sıvı

sızması durumunda ekipmanı korumak adına, akımı keser.

Ekibimiz tarafından tasarlanmıştır. Devre şemasında

gösterildiği üzere tasarımında tamamen saf donanım

kullanılmıştır, bu sayede yazılım sebebiyle olabilecek

herhangi bir gecikmeli akım kesme ihtimalinden

kaçınılmıştır. Ayrıca devre akımı kesmesinin yanı sıra

sesli ve görsel uyarıda vermektedir. Hassasiyet seviyesi

ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır .Fakat kart fazla büyük

olduğu için tüp içerisine takılamamıştır.

C programlama dili günümüzde dünya üzerinde en çok kullanılan programlama

dillerinden birisi , C Makine dili ile üst düzey programlama dilleri arasında bulunan

son derece esnek bir dildir. Kullanması her ne kadar zor olsada esnekliği, hızlı ve

güçlü yapısıyla günümüzde vazgeçilmez dillerden biridir. μMarine PİSİ Su Altı

Aracının ağ üzerinden kontrol sağlayan arayüzü de, Pyhon kullanımından

vazgeçilerek C programlama dili ile yazılmış ve bu sayede oldukça stabil,

performanslı bir kontrol arayüzü kullanıcıya sunulmuştur.

C programlama dili

9



Ön tasarım raporunda belirtilen gerekli

malzemelerin alınması için bir nihai bütçe

planı oluşturulmuş fakat Teknofest tarafından

gönderilen  bütçe ile ihtiyaç dahilindeki 

 malzemenin karşılanamadığı görülmüştür.

Bunun sonucunda μMarine takımı olarak

yaptığımız çalışmalar  doğrultusunda

sponsorlar ve üniversite tarafından sağlanan

destek ile  nihai bütçe listesinde ki bazı 

 malzemelerin alınmasına olanak

sağlamışlardır. Bu destekler sonucunda  ön

tasarım raporunda oluşturulan nihai bütçe

planında ki malzemelerin bir kısmı

karşılanarak malzeme alınmıştır. Böylece

bütçe planında değişiklikler meydana

gelmiştir. Meydana gelen değişimler ve

sponsorlar tarafından karşılanan malzemeler,

malzeme listesinde gösterilmiştir.

Bunu dışında mekanik parçalarda
tasarım ve üretim itibariyle bir

değişiklik meydana gelmemiştir.

PROJE MEVCUT DURUM

DEĞERLENDİRMESİ

Malzeme Listesi
 

Fırçasız DC motor

Güç Kaynağı(12V,40A)

Güç Kablosu (25 metre)

Mini Mengene

Rasberry Pi Kamera

Sıcaklık Sensörü

Basınç Sensörü

Gyroscope

Gamepad  Logitech Oyun kolu(Aracın kontrolü için

)

Dremel Seti

Ethernet Kablosu (25 metre)

Vakum Pompası

Lehim İstasyonu

ESC(Elektronik Kontrol Sürücüsü)

Raspberry Pi

Montaj Kablosu (10 metre)

Takım Çantası(Çekiç,tornavida,pense,yan keski

v.b)

Şarjlı Matkap Seti 
Alyan Anahtar Takımı

Silikon Tabancası

Dijital Kumpas

Osiloskop

Üç Boyutlu Yazıcı

Elektronik Eşya Çekmecesi

Silikon Gres

Pusula Sensörü

Epoksi Yapıştırıcı

Alüminyum (Lamalar)

Polietilen Polimer

Pleksiglas silindirik tüp

Robotik kol (Gripper)

Su sızdırmaz o-ringler

Pleksiglas dairesel plaka(5 mm kalınlıkta)

Elektronik Devre  Kartı

Üç boyutlu yazıcı için Filament (2kg )

Usb Webcam

Alüminyum İçi Dolu Çubuk

Toplam: 8808 TL

 

3 boyutlu yazıcı , osiloskop , lehim istasyonu ,

elektronik eşya çekmecesi ve mavi renkli

multimetre  sponsor firmalar tarafından 

 sağlanmıştır. 
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Bunu dışında mekanik parçalarda
tasarım ve üretim itibariyle bir

değişiklik meydana gelmemiştir.

ARAÇ TASARIMI

Aracın Sistem Tasarımı  
 

İnsansız su altı aracının sigortalar, su üstü kontrol istasyonu Resim-8’de detaylı olarak 
 verilmiştir.

Resim -8 Aracın Elektronik Blok Şeması
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Bunu dışında mekanik parçalarda
tasarım ve üretim itibariyle bir

değişiklik meydana gelmemiştir.

ARAÇ TASARIMI

Aracın Mekanik Parçalarının Blok Şeması
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Aracın Mekanik Tasarımı

 

Mekanik Tasarım Süreci

Sualtı ortamında yapılan çalışmalar
göreceli olarak daha zorlu olmaktadır.
Hem ortamın farklılığı ve değişkenliği, hem
de bozucu etkilere daha açık oluşu,
haberleşme zorlukları, basınç ve su
sızdırmazlık  gibi faktörler sualtı aracına
büyük etkileri bulunmaktadır. İnsansız
Sualtı Aracının genel tasarımı birçok
deneme ve analiz sonucunda
oluşturulmuştur. Bu tasarımının hem
maliyet hem de kullanılabilirlik açısından
iyi olması hedeflenmektedir. Araç; 6 adet
thruster (Sualtı Tahrik Ünitesi), su
sızdırmaz tüp,  iskelet destek  çubukları,
Penetratörler (Kablo tutucular),  üst
korumalık kapak, alt-üst plakalar  ve
robotik koldan oluşmaktadır. 
 
 
Aracın üç boyutlu tasarımlarından,
üretimine kadar gelinen aşamalar ve
yaptığımız çalışmalar resimlerle
anlatılmıştır.

Aracın Üç Boyutlu İzometrik Görünüşü

Tasarımı

Su Sızdırmaz Tüp Tasarımı

Aracın Tüm Mekanik Parçalarının Tasarlanmış Hali

Aracın Su Tahrik Ünitesinin Parçalarının Tasarlanmış Hali

Aracın Su Tahrik Ünitesinin Parçalarının Üretilmiş Hali

Alt ve Üst Plakaların Montajlanması

13



Aracın Mekanik Tasarımı

 

Su Sızdırmaz Pleksiglas Tüpün  Montajlanmış Hali

Su Sızdırmaz Pleksiglas Tüpün  Montajlanmış

Hali

Aracın Tüm Parçalarının Montajlanmış Hali

Malzemeler
Teknolojinin hiç durmaksızın ilerlediği,

globalleşen dünyada teknolojiyi takip etmek ve

her zaman daha iyilerini yapmaya çalışmak

oluşan rekabette yer edinebilmek için kaçınılmaz

bir gerekliliktir. Globalleşen dünyada bu

rekabetin oluştuğu en önemli sektörlerden birisi

de malzeme sektörüdür. İki ya da daha fazla

sayıdaki, aynı veya farklı gruptaki malzemelerin

en iyi özelliklerini, yeni ve tek bir malzemede

toplamak amacıyla, makro düzeyde birleştirilmesi

ile elde edilen malzemelere kompozit malzemeler

denir. Aracın üretiminde kullanılması planlanan

birçok malzeme kompozit  materyallerden

oluşmaktadır.

Pleksiglas(PMMA)

Pleksiglas polimerler içerisinde termoplastikler

grubuna dahil olmaktadır. Termoplastik bir

polimer olan PMMA(Polimetil metakrilat)

piyasada daha çok “akrilik cam”, pleksiglas veya

fleksi glas olarak isimlendirilir. Elektronik

donanımların su geçirmesini önlemek için 

 sızdırmaz tüp olarak pleksiglas (PMMA) tercih

edilmiştir. Su sızdırmaz tüpün şeffaf olması

elektronik aksamlarda   meydana gelebilecek  olası

bir durumda müdahale imkanı sağlayacaktır.
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Aracın Mekanik Tasarımı

 

PET(Polietilen Tereftalat) Polimer Flament

Sualtı Tahrik  Ünitesi  ve pervane  yoğun su basıncı

ve değişken zorlanmalar altında çalışabilme

yeteneğine sahip olmalıdır. Bundan dolayı kendi

tasarımımız olan Thruster (Sualtı Tahrik Ünitesi) 

 PET(Polietilen Tereftalat) polimer flament malzeme

kullanılarak imal edilmiştir. PET yüksek malzeme

dayanımı sayesinde bu iş için en uygun seçimdir.

Polietilen(PE)

Polietilen polimerler grubunda termoplastikler ürün

kategorisine giren polietilen, birçok üründe

kullanılmaktadır. Endüstri de kısaca PE diye

isimlendirilir. Hammaddesi etilen olan polimer 

 malzeme nemli ortamlara ve  suya  dayanıklıdır. Dış

darbelere karşı mukavemeti yüksek ve hafiftir.

İnsansız sualtı aracının dış iskeletinin

oluşturulmasında, bağlantı elemanlarını birbirine

bağlanması için kullanılması uygun olacaktır. Aracın

alt ve üst plaka olarak 2 adet kullanılacaktır.

CAD(Bilgisayar Destekli Tasarım) programında

tasarlanan alt ve üst plakalar kendi imkanlarımız

dahilinde  imal edilecektir.

Alüminyum 

Alüminyum düşük ağırlığı,  korozyona karşı dayanımı,

geri dönüşebilirliği, yüksek elektrik ve ısıl iletkenliği,

parlamama ve alev almama özelliği,  kolay işlenebilirliği,

iyi yüzey işlenebilirliği özellikleriyle öne çıkan bir

metaldir. Alüminyum malzeme kullanılarak aracın su

sızdırmaz tüp için 2 adet arka ve ön kapak, 11 adet

penetratör(kablo tutucu), aracın zeminde durması için 4

adet sabit ayak, 6 adet iskelet destek çubuk ve robotik

kol(gripper) tasarımda kullanılmıştır. Kendi

tasarımlarımız ve ölçülerimiz dahilinde  üretilmesi

amaçlanmaktadır.
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Aracın Mekanik Tasarımı

 

Üretim Yöntemleri
Üretim yöntemlerinin temel amacı tasarlanan

ürünlerin en düşük maliyetle, en iyi kalitede

ve en verimli yöntemle üretimini

sağlamaktır. Üretim  yöntemlerinin temel

prensibi ise bize verilen  ham maddeyi

tasarlamak istediğimiz parçaya  şekil

vermektir. Aracın üretimi sırasında planlanan

birçok yöntem ele alınmıştır.  

Talaş Kaldırma Yöntemi 

Talaş kaldırma yöntemi: dövme, döküm ve toz

metalurjisi gibi yöntemlerle ulaşılamayan şekil

ve hassasiyete sahip parçaların elde edilmesi

için kullanılmaktadır. İş parçalarının üzerinden

kesici takım vasıtasıyla  takım tezgahları

(CNC, Torna, Kesme, Delme, Freze vb) denen

makinelerde talaş kaldırarak önceden

tasarlanan geometrik şekil istenilen boyut ve

ölçülerde üretilmektedir. Araç için tasarlanan

parçaların  en az işçilik ve en düşük malzeme

gereksinimi ile elde edilmesine uygun olması

gerekmektedir.  μMarine PİSİ sualtı aracın 

 iskeleti için  alt  ve üst plakalar ,

penetratörler(kablo tutucu),  arka ve ön kapak,

sabit ayaklar, destek çubukları ve  robotik kol

talaş kaldırma yöntemleri kullanılarak

üretilmiştir.  

Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretim Yöntemi

Üç boyutlu baskı sanal ortamda tasarlanmış herhangi

bir üç boyutlu nesnenin katı formda basılması

işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara ise üç

boyutlu yazıcı adı verilir. Baskılar birçok türde

hammaddenin kullanılması ile yapılabilir. Normal

kullanıcı bazında en yaygın kullanımı olan

hammaddeler PLA, PET-G ve ABS adı verilen sert

plastiklerdir. Değişik türlerde ve tekniklerde baskı

yapabilen üç boyutlu yazıcılar bulunmaktadır. En

yaygın kullanıma sahip olan üç boyutlu yazıcıların

çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış

herhangi bir üç boyutlu bir nesnenin sanal olarak

katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının

eritilen hammadde dökülerek üst üste gelecek şekilde

basılmasına dayanmaktadır. Üç boyutlu yazıcılar

büyük oranda kendi parçalarını basabilmektedir.

Elektronik parçalar ve motorlar dışında neredeyse

bütün mekanik parçalar 3D yazıcı tarafından

basılabilir. Günümüzde üç boyutlu yazıcıların

kullanılması düşük maliyet ve kullanabilirlik

açısından birçok avantajı sağlamaktadır. CAD

programında tasarlanan  Sualtı Tahrik Ünitesi ve

Pervane üç boyutlu yazıcı ile PET-G adı verilen sert

plastikten üretilmesi amaçlanmaktadır.
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Aracın Mekanik Tasarımı

Fiziksel Özellikler
İnsansız sualtı aracımız olabildiğince hafif ve mukavemeti yüksek malzemeler kullanılarak imal

edilmektedir. CAD programında  üç boyutlu olarak tasarlanan aracın muhtemel olan fiziksel özellikleri

aşağıdaki tabloda verilmiştir.

CAD(Bilgisayar Destekli Tasarım) programları aracılığıyla aracın yoğunluğu 1525.25 kg/m³ olarak

hesaplanmıştır. Suyun yoğunluğu 1000 kg/m³ ’tür. Bu durumda aracı suya bıraktığımızda araç

batacaktır. Ancak aracın üst tarafına  koyacağımız yüzdürücü su geçirmez köpükler sayesinde aracı

suya bıraktığımızda askıda  kalması sağlanmaktadır. Böylece suya bırakılan araç, suda  terazide

kalacak ve denge sorunu ortadan kalkacaktır. 

Aracın Genel Boyutları
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Elektronik Tasarım,

Algoritma ve Yazılım

Tasarımı

Elektronik Tasarım Süreci

Araç Raspberry Pi 3B Tek kart bilgisayar üzerine

kurulmuş bir elektronik altyapıya sahiptir.

Raspberry Pi 3B seçiminin nedeni bir işletim

sistemine sahip olması ve pek çok görevi aynı anda

yapabilecek işlem gücünü bünyesinde barındırması

ve bunları yaparken fiyatının görece uygun

olmasıdır. 

 
Araçta regülatörlerin, sensörlerin ve ESC adı
verilen motor sürücülerin takıldığı bir kontrol
anakartı da bulunmaktadır. Bu kart gpio pinleri
aracılığıyla jumper kablolarla Raspberry Pi’e
bağlanmakta ve veri alışverişi yapmaktadır.
Bu kontrol kartının devre şeması ve PCB
tasarımı resimde görülmektedir. PCB üzerinde
sensör ve ESClerin takılabilmesi için pinler
bulunmaktadır. Ayrıca aracın durumunu
göstermek için kullanılan bir adet 7-segmen
led display ve bu 7-segment displayi sürmek
için 74hc595 entegresi bulunmaktadır. bu
entegre 3 pin kullanılarak, 8 pin bulunan 7-
segment displayin sürülebilmesini
sağlamaktadır.
 

Ayrıca araçta su sensörlü bağımsız bir akım kesici

kartında bulunması planlanmış ve üretimi

yapılmıştır. Fakat kartın planlanandan daha büyük

olması sebebiyle sızdrımaz tüpün içerisine

takılamamıştır. Akım kesici kart şeması ve kartın

kendisi resimde görülebilir.
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Elektronik Tasarım,

Algoritma ve Yazılım

Tasarımı

Elektronik Tasarım Süreci
 Thruster da kullanılan Fırçasız Motorlar

Fırçasız motorlar motorda bulunan elektromıknatısların

kutuplarını değiştirmek için fırça yerine elektronik

malzeme kullanan motorlardır. Bu motorlar su altında

çalışabilmeleri nedeniyle aracın Thuruster iticilerinin

yapımında tercih edilmiştir. Fırçasız motorların hareketini

sağlamak ve kontrol etmek için ESC adı verilen özel

sürücü devreleri kullanılmalıdır. Fırçasız Motorlar aslen

AC motor- lardır ve gerekli dalga şekilleri motora

verilmeden sürülemezler. Araçta 920Kv’ lık fırçasız

motorlar kullanılmıştır. Kv değeri motorların volt başına

devir sayısını göstermektedir. Devir sayısı düştükçe

motorun ürettiği tork artıp, devir sayısı düşer.

Motor Sürücüleri (ESC)

 Aracın Thruster(Sualtı Tahrik Ünitesi)’larının üretiminde

kullanılan motorlar BLDC olarak adlandırılan fırçasız DC

motorlardır. Bu motorların çalıştırılması ve kontrolü için

ESC adı verilen motor sürücüleri kullanılması

gerekmektedir. Sürücüler PWM sinyali ile kontrol

edilmektedir. Araçta kullanılan motor sürücüleri ileri ve geri

yönde dönmeye prog- ramlanacak little bee marka 20 ve 30

amper güç sağlayabilen sürücülerdir. ESC ‘ler sızdırmaz tüp

içeri- sinde anakarta bağlı olarak konumlandırılacaktır.

Çalışabilmeleri için gerekli olan PWM sinyalini ve 12 volt

gerilimi anakart üzerinden sağlayacaklardır.

Kablolar

 Araçta 3 çeşit kablo kullanılmıştır.Bu kablolar şu

şekilde ayrılır;

CAT 6 ethernet kablosu; bu kablo sualtı aracını yüzey

kontrol istasyonuna ethernet aracılığıyla bağlamak için

kullanılmaktadır.Herhangi bir parazit oluşumunu

engellemek için zırhlı çeşitinden kullanılacaktır.

Yanmaz güç aktarım kablosu ; Turuncu renkli yanmaz

çeşit bir kablodur. Yaklaşık 50 ampere kadar güç

taşıyabilmektedir. Esnek ve kırılmaz yapıdadır.

Thruster güç aktarım kablosu ; Thrusterları ESC’lere

bağlamak için kullanılan 0.75 mm çaplı standart güç

kablosudur.
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Elektronik Tasarım,

Algoritma ve Yazılım

Tasarımı

Araçta kullanılan sensörler

Isı ve Basınç(MS5837-30BA ) Sensörü
MS5837-30 BA su altında kullanılabilen bir ısı ve

basınç ölçüm sensörüdür. I2C arayüzü ile mikro

kontrolcü ile haberleşmektedir. 0 ‘ dan 30 bar

basınca kadar ve -20 ‘den  +85 °C sıcaklığa kadar

ölçüm yapabilmektedir. Araçta derinlik ve sıcaklık

ölçümü için kullanılmıştır.. 2 mm’ye kadar derinlik

hassasiyeti sağlayabilmektedir. Bu sayede aracın

bulunduğu derinliğin hassas bir şekilde ölçümü

yapılacaktır.

MPU6050 İvme ve Gyro Sensörü

MPU6050 çeşitli hobi, multicopter ve robotik

projelerinde sıklıklı kullanılan üzerinde 3 eksenli bir

gyro ve 3 eksenli bir açısal ivme ölçer bulunduran 6

eksenli bir IMU sensör kartıdır. Kart üzerinde voltaj

regülatörü bulunduğundan 3 ile 5 V arası bir besleme

voltajı ile çalıştırılabilir. İvmeölçer ve gyro çıkışlarının

her ikisi de ayrı kanallardan I²C çıkışı vermektedir. Her

eksende 16 bitlik bir çözünürlükle çıkış verebilmektedir.

Aracın su altında duruş şeklinin belirlenmesi için

kullanılacaktır.

 3 Eksen Pusula Sensörü HMC5883L

HMC5883L, Honeywell tarafından üretilmiş olan 3

eksenli bir pusula sensörüdür. Sensör çıkışında I²C

dijital haberleşme protokolü kullanılmaktadır. Modül

üzerinde voltaj regülatörü bulunduğundan 3-5V arası bir

besleme voltajı verilebilir. Sualtında aracın yönün

belirlenmesi ve yönelim açısının hesaplanması için için

kullanılacaktır. Otonom sürüş için önem arz etmektedir.
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Elektronik Tasarım,

Algoritma ve Yazılım

Tasarımı

Raspberry Pi Kamera Modülü V2

  Raspberry Pi yüksek çözünürlüklü kamera, üzerinde

bulunan CSI konektörü sayesinde raspberry pi ‘ye

bağlanmaktadır. Kamera modülü üzerinde Sony

tarafından üretilen yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı

video desteği sunan IMX219PQ görüntü algılayıcı

sensör bulunmaktadır. Ayrıca otomatik beyaz dengesi,

pozlama telafisi kontrolü ve ortam ışığı algılama gibi

özellikleri de bulunmaktadır. Aracın ana kamerası olarak

kullanılacak ve 720p görüntü sağlayacaktır.

Usb Webcam Kamera

Standart usb kamera kullanılacaktır.Aracın alt kısmına

bakacak şekilde konumlandırılacak ve otonom sürüşte

üzerinden gelen veriler ile görüntü işleme yapılacak ve

denizaltı modeline yakın konumlanma için

kullanılacaktır.
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Elektronik Tasarım,

Algoritma ve Yazılım

Tasarımı

Araç yazılımı birçok programlama dilinin ve yazılımın bir arada çalışması sayesinde oluşmuştur.

Aracın kontrolü için C dili ile İstemci Sunucu mimarisinde bir soket program yazılmıştır. Programın

Sunucu kısmı Araç içerisindeki Raspberry Pi üzerinde çalışmaktadır ve aracın kontrolünü

sağlamaktadır, bu yazılım araçtaki ESCleri ve tutucu koldaki servo motoru kontrol etmektedir.

ESCler araçtaki iticilerin içinde bulunan fırçasız motorları sürmektedir. Aracın dönüş ve ileri gidiş

işlemleri için diferansiyel sürüş denilen bir yöntem kullanılmaktadır, bu sayede araç ileri giderken

sağa veya sola dönüş yapabilir, istenirse tam dönüşler ve tam ileri geri gidişler yapılabilir. 
İstemci kısmı aracı kontrol edecek bilgisayarda bulunmaktadır ve yine C ile yazılmıştır. Bu

taşınabilirliği düşürsede verimi ve performansı yükseltmiştir. İstemci pilotun gamepad kullanarak

aracı yönetebilmesine olanak sağlamaktadır, gamepad inputları aracın anlayabileceği bir şekilde

sayılara dökülmekte ve kapsüllenerek network üzerinden TCP protokolü ile araca gönderilmektedir. 
 

Araçta sensörler python dili ile okunmakta ve belirli dosyalara okunan değerler yazılmaktadır. Daha

sonra arayüzü sağlayan yazılımlar bu dosyalara istek yaparak ulaşmakta ve arayüzde kadranlar

yardımıyla bu değerler gösterilmektedir. Arayüz HTML + CSS + ve JavaScript + PHP dillerinin

birlikte çalışması ile ortaya çıkmaktadır. HTML ve CSS dilleri görselliği sağlarken, JS ve PHP araçta

bulunan sensör verilerini ekrana yazmaktadır. PHP araçta Python tarafından okunup dosyalara

yazılan değerleri JavaScript ile yapılan AJAX isteği sonucu Json şeklinde sayfaya döndürmektedir.

Json parçalanarak değerler kadranlara yazılmakta ve kullanıcı ile etkileşim sağlamaktadır.

Taşıma tepsisi araca yerleştirilirken alınmış arayüz ekran görüntüsü

Aracın kamerası mjpg streamer adlı bir yazılım tarafından yapılan mjpg yayının arayüz sayfasında

gösterilmesi prensibi ile çalışmaktadır. Ayrıca aracın altında bulunan bulunan başka bir kamera

otonom işleyiş sırasında görüntü işleme için kullanılmaktadır. 
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GÜVENLİK

Gelişen ve genişleyen teknoloji içinde çalışan, üretken ülkelerin her gün karşılaştıkları konu iş

kazalarıdır. Bunlardan korunmak ve kaçınmak, güvenlik tedbirlerinin alınması , kurallarının bilinmesi

ve uygulanması ile mümkündür. Kaza analizlerinin yapılması, güvensiz durum ve davranışların

belirlenmesi, gerekli önlemlerin saptanması ve planlanması, önlemlerin uygulanması, uygulamanın

kontrolü ve başarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda μMarine PİSİ ROV aracımız

için donanımsal ve   mekanik anlamda güvenlik tedbirleri alınmıştır. Alınan bu tedbirler aşağıda

sıralanmaktadır.

Sigorta

Bir elektrik sigortası, alternatif ve doğru akım

devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlara

mahsus iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak

devreleri ve cihazı hasardan kurtaran açma

elemanlarına denir. Sigortalar elektrik devresinde

büyük önem taşırlar. Bundan dolayı tüm cihazlarda

bulunması gerekmektedir. Araçta elektriksel

donanımlarda kaçak akım, aşırı yükleme ve yangın

gibi oluşabilecek tehlikeleri önlemek  için sigortalar

kullanılmıştır. Bu sigortalar 30A değerindedir.

Acil Durdurma Butonu 

Günümüzde dünyanın hemen her yerinde yaşanan iş

kazaları çok acı sonuçları içermektedir. Ölümler,

yaralanmalar, organ kayıpları gibi istenmeyen

sonuçları olan iş kazalarını engellemenin en kolay

yolu, kullanılan makinelerde, acil stop butonu

bulunması gerekir. Bu düğmeler, makinede çalışan

kimsenin her an ulaşabileceği bir bölüme

yerleştirilerek, bir tehlikenin oluşacağını

hissedildiği anda düğmeye dokunmak sureti ile

makinenin durmasına yardım etmektedir. Böylelikle

daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı elde

etmek mümkündür. Acil müdahalelerin gerektiği

anda,  Resim-31’ de İnsansız Sualtı Aracına su üstü

kontrol istasyonunda,   herkesin erişebileceği bir

noktaya  acil durum butonu konulmuştur.
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GÜVENLİK

Thruster Elektrik Devrelerin  Korunması

μMarine PİSİ ROV’da kullanılan Thruster (Su Altı

Tahrik Üniteleri) kendine has yapıları ile gövde,

elektrik motoru, pervane ve sızdırmazlık

elemanlarından oluşmaktadır. Su altındaki tespit

edilmiş değişken zorlanmalar altında, tahrik

ünitelerinin kullanıldığı taşıtın hareketlerini

istenildiği gibi kontrol edebilmek için yüksek itme

gücüne sahip tahrik üniteleri kullanılmıştır.

Motorun ve motora giden güç kablolarının, sudan

korunması için epoksi kaplama yapılması

planlanmaktadır. Böylece motor suyun etkisinden

korunabilecektir. Ayrıca tuzlu suda paslanabilen

çelik rulmanların yerine yüksek performanslı plastik

yataklar tasarlanarak kullanılacaktır. Özel olarak

tasarlanmış pervane ve gövde, verimli ve güçlü bir

itiş sağlarken, aktif su soğutması motoru soğutmaya

yardımcı olmaktadır. Motora giden güç kablolarının

gözle görülmeyecek şekilde dağınık bir halde

bulunmamasına özen gösterilecektir. Gövde ile

birlikte monte edilen pervane, açıkta bulunmayarak

kullanıcılarda   ciddi  yaralanmaların önüne

geçilecektir.

Yanmaz Slikon Kablo 

      En temel elemanlarından birisi olan güç

dağıtımında taşıyıcı ortam görevi yapan kablolardır.

Kablolar, bir veya daha fazla sayıda damara sahip

olan yalıtılmış iletkenlerden oluşmaktadır.

Kabloların vazgeçilmez unsurlarından birisi ise

yalıtımdır. Kablolarda yalıtım amacıyla kullanılacak

malzemelerin seçiminde ise çok farklı parametreler

yer almakta olup, ana parametreler ise kablonun

kullanım yeri, sıcaklığı, boyutları, kablonun maruz

kaldığı gerilim ve dolayısıyla elektrik alandır.

μMarine PİSİ ROV   için kullanacağımız kablo; su

geçirmemesi, yüksek mukavemet, akıma karşı

dayanımı yüksek, maliyetinin ucuz olması ve

yumuşak olması sebebiyle Silikondan imal

edilmiştir. Kablo içinden geçecek DC akımın

canlılar üzerindeki olumsuz etkisi AC akım tersine

oldukça az olsa da, oluşabilecek muhtemel

kazaların önlenmesi için kablo yumuşak türde

silikondan seçilmiş ve bu sayede dayanımı ve

hareket kabiliyeti arttırılmıştır.
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GÜVENLİK

Araç için alınan diğer güvenlik önlemler

Aracın tasarım ve şekli itibariyle araçta keskin ve sivri bölgelerin olmamasına özen gösterilmiştir.

Keskin olan bölgeler tekrardan ele alınarak düzenlemeler yapılacaktır.

 

Su kirliliğinden ve çevreye olumsuz etkilerinden dolayı araçta hidrolik sistemler

kullanılmamaktadır.

 

Araca yerleştirilecek olan sensörler, elektronik kartlar, kamera gibi elektronik donanımlar aracın

her bölgesinde planlı ve düzenli bir şekilde konumlandırılacaktır. Böylece araç içinde ve dışında

kablolarda sarkma, kırılma veya gerilme gibi deformasyonlar oluşmamaktadır.
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TEST

Bitirilmiş projelerde mekanik ve elektronik parçaların son kullanıcı beklentilerini iyi karşıladığından

emin olunması için  yapılan projeler birçok test ve kontrollerde  geçmek zorundadırlar. μMarine PİSİ
ROV  mekanik, yazılım ve elektronik olarak test uygulamalarına tabi tutularak araç monte edilmeden

önceki tüm sorunları ele alınmıştır.

TEST

Su Sızdırmazlık Testi

Su sızdırmaz tüp insansız sualtı aracının mekanik elemanlarından birisini oluşturmaktadır. Aracın

elektronik donanımlarının sudan  korunmasında büyük rol oynamaktadır. Aracın su sızdırmaz tüpü

sızdırmazlık testi yapılmadan önce  mühendislik çalışmaları doğrultusunda bilgisayar ortamında

basınç ve sızdırmazlık analizleri yapılmıştır. Resim-37 ‘de görüldüğü üzere  bilgisayar ortamında

ANSYS 16.0 programı kullanılarak sızdırmazlık ve basınç testleri yapılmıştır.

Bununla   birlikte insansız sualtı aracının su sızdırmaz tüpünün ,  sızdırmazlığını test etmek için

gerçek ortamda da testler gerçekleştirilmiştir. Su geçirmez tüp bir gün boyunca   su dolu

akvaryumda bekletilmiş ve bunun sonucunda tüpten o-ringler sayesinde su geçirmediği

gözlemlenmiştir. (bknz. Resim 38)
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TEST

Robotik Kol(Gripper) Hareket ve Sızdırmazlık Testi 

İnsansız Sualtı Araçları , teknolojinin ilerlemesiyle insan gücüne ihtiyaç duymadan kendiliğinden

çalışır hale getirilmiştir. İlk olarak, gripper (tutucu) hangi işlemlerde kullanıldığı ve hangi

hareketleri yaparak hareket edeceği saptanmıştır. Bilgisayar aracılığıyla arduino tarafından

kontrolü yapılan gripper; istenilen malzemeyi taşıyabilir, kaldırabilir ve bilgisayar ortamında

kullanıcı tarafından belirlenen komutları yerine getirebilir. İnsansız Sualtı Aracı için belirlenen

görev şudur; Sualtından bulunan 300 gramlık objeyi kullanıcı tarafından gripper kolları kontrolü

sağlanıp su üstünde yüzeye çıkarılması sağlanacaktır. Gripper’ın bu görevi yerine getirmesi için

seçilecek olan motorun hassas çalışabilmesi ve yüksek tork sağlayabilir nitelikte olması

gerektiğinden servo motor tercih edilmiştir. Robotik kol monte edilmeden önce arduino ile

çalıştırılarak hareket mekanizması ve su sızdırmazlığı kontrol edilmiştir.

Tutma Bırakma Testi

Robotik Kol(Gripper) Su Sızdırmazlık Testi
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TEST

Sualtı Tahrik Ünitesi Pervane  Su Akış  Testi

μMarine PİSİ insansız su altı   aracının tahrik hareketi için su altı tahrik ünitelerine   ihtiyaç

duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda  su altı tahrik ünitelerinin   su altında  pervanenin su

akışı  çok iyi olması gerekmektedir. Bu kalibrasyonları sağlamak için   bilgisayar ortamında

ANSYS 16.0 programı kullanılarak su altı tahrik ünitesinin  pervane akış analizi yapılmıştır.

Pervane Basınç Konturlarının Gösterilmesi

Yapılan CFD analizi ile kullanılan metod, yöntem ve programların validasyon çalışmalarının

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Analizler sonucunda elde edilen itme ve tork değerleri

yardımıyla pervaneye ait performans karakteristikleri hesaplanmıştır. Validasyon sonucunda

görülmüştür ki CFD analizleri sonucunda elde edilen değerler suyun akışında pervanenin optimum

akışa sahip olduğu görülmüştür
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TEST

Elektronik Fonksiyonel Test

Aracın elektronik sensörleri ve Ana kartı araca takılmadan önce tek tek test edilmiştir. Bunun

sonucunda araç kartının tasarımında hatalar tespit edilmiş ve gerektiğinde kart yeniden tasarlanmış

ve üretilmiştir. Örneğin araç ana kartının başta Raspberry Pi zero ile çalışması düşünüldüğünden

sensör konumları buna göre ayarlanmış fakat daha sonrasında RPi zero’nun yetmediği anlaşılmış

ve Raspberry Pi 3B’e dönülmüştür bunun sonucunda da kartın tekrar tasarlanması gerekmiştir.

Testler aracın elektronik donanımının araca takılmadan denemesi ile devam etmiş ve tüm

donanımın doğru çalıştığı görülene kadar ayarlamalar yapılarak sürdürülmüştür.

Elektronik Donanımların Test Edilmesi
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TEST

Mekanik Montaj Kontrol Testi

μMarine PİSİ ROV aracında bulunan tüm mekanik aksamlarının sağlamlığının ve güvenilirliğinin

test edilmesi gerekmektedir. Aracın tasarımdan üretime kadar tüm mekanik aksamları kontrol

edilerek montajlama işlemi yapılmıştır.

Mekanik Aksamların Kontrol  Edilmesi
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TEST

Yazılım Testi

Günümüz teknolojisinde; birçok modül ve birimden oluşan sistemler günden güne giderek daha

karmaşık bir hal almaktadır. Bu yüzden sistem testi en büyük zorluklardan biri haline gelmiştir.

Projelerde hızla artan zorlu rekabet koşulları, müşterilerin yüksek kalite beklentisi, maliyet

kalemlerinin düşürülmesi, hızlı ve verimli sonuç almak gibi parametreler nedeniyle firmalar

geliştirdikleri sistem/alt sistemlerin test faaliyetlerini otomatik test araçları ile gerçekleştirmeyi ve

nihai ürünün kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Sistem testi stratejisi manuel ya da otomatik

olabilmektedir. Daha geleneksel bir yaklaşım olan manuel bir strateji ile; test yapan kişiler

programı en iyi şekilde yürüteceğini düşündükleri test senaryolarını hazırlamaktadırlar. μMarine

PİSİ ROV aracının yazılım optimizasyonu manuel olarak yapılarak en iyi hale gelmesi

amaçlanmaktadır.

Yazılım Test Süreci
Yazılım Kontrol Edilmesi
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TECRÜBE

μMarine PİSİ ROV Aracının tasarım, üretim ve test aşamalarında bazı kısımlarda kazalar ve

hatalar yapılmıştır. Bu hatalar sonucunda İnsansız Sualtı projesini yaparken bu hataları gidererek

ve  birlikte çalışarak  bir takım çalışması ortaya koyduk. Takım çalışmasında görev paylaşımı nasıl

yapılır? Hangi aşamalarda neler yapılır? Mühendislik analizleri nasıl yapılır? Üniversite hayatımız

boyunca öğrendiğimiz teorik bilgiyi gerçek hayata nasıl geçirip uygulayabileceğimizi bu projede

öğrendik.

TECRÜBE

Takım Çalışması

Sualtı Tahrik Ünitesi pervanesi fırçasız DC motorun gövdesine

bağlanmış iki, üç ya da çok kanattan oluşan , döndüğünde içinde 

 bulunduğu hava veya su gibi akışkanı açılı kanatlarıyla ileri geri

hareket ettirmeyi sağlamaktadır. Sualtı tahrik ünitesinin pervanesi

suda akış testi sırasında , parçalarının tam olarak monte

edilmemesinden dolayı Resim-49’da görüldüğü üzere  pervane

kırılmıştır. Bunun sonucunda pervane kullanılamaz duruma gelmiştir.
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TECRÜBE

Kontrol kartı sensörleri, ESC’leri, güç dağıtım elemanlarını ve ana bilgisayar olarak kullanılan

Raspberry Pi 3B’yi birbirine bağlamaktadır. Üzerinde sensörlerin ve ESC lerin bağlanabileceği

pinler, karta gelen 12 volt gerilimin 5 volta düşürülebilmesi voltaj regülatörü ve karta gelen 12 volt

gücün herhangi bir yanlış gerilim veya akım olması durumda kartın korunabilmesi için sigorta ve

giriş koruma elemanları bulunmaktadır. Kartın tasarımı sırasında yapılan yanlışlar sonucu bir çok

kere yeniden basılması ve üretilmesi gerekmiştir. Yapılan yanlış üretim işlemleri sonucu kart pek

çok kez hatalı yollar ile çıkmış ve bağlantı da kopukluklar nedeniyle çalışmamıştır. Bu yanlışlarda

kullanılan malzemenin etkisi olduğu görülmüş ve PCB malzemesi değiştirilerek farklı bir PCB

plaketi kullanılmıştır.

Bunun yanı sıra su sensörlü güç kesici kartın yapımında yanlış

yapılan lehimleme sonucu üzerindeki malzemenin kurtarılması

için Pertinaks kartın kırılması gerekmiştir. Ayrıca üretilen güç

kesici kart araca sığmadığı için takılamamıştır. Bu Tasarım ile

üretim süreçlerinde meydana gelen farkların anlaşılmasını

sağlamıştır.

Yanlış Lehim Yapılması sonucu

kırılması gereken Pertinaks

μMarine PİSİ ROV aracında  bulunan elektronik donanımlar ( sensörler, esc motorlar sürücüleri, anakart,

kameralar v.b). Elektronik donanımın Pertinaks üzerine kurulmadan önce breadboard ile kontrolü esnasında

yanlış yapılan bir bağlantı nedeniyle fazla akım çekmesi sonucu akıma dayanamayan jumper kablonun

(Resim-52 ‘de) eridiği görülmüştür. Buna çözüm olarak ayarlanabilir güç kaynağı kullanılarak elektronik

testlere devam edilmiştir. Bu güç kaynağının verebileceği akım sınırlandırıla bilmektedir. 
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TECRÜBE

μMarine PİSİ ROV aracın kısmi otonom ve uzaktan kumandalı olması için çalışılan, yazılım kısmı

aracın can damarını oluşturan ana yapılardan birisidir. Bir bilgisayar programı veya yazılım

sisteminde oluşan, istenmeyen/hatalı sonuçlara yol açan hata, kusur, başarısızlık veya arızanın

genel adına  software bug(yazılım hatası) denir. Bir programın ya da sistemin doğru bir şekilde

çalışabilmesi için bugsuz olması (yazılım hatası olmaması) şarttır. Aracın yazılımda bazı işlevlerin

aksadığı ve kontrollerin tam sağlanamadığı gözlemlendi. Bunun sonucu olarak yazılım tekrar ele

alınarak yazılımda bulunan bug(yazılım hatası)  debugging(hata ayırma işlemi) yapılarak hatalar

giderildi. Sistemde tekrar denemeler yapılarak yazılımın kusursuz çalıştığı test edilmiştir.

Yazılım Test Süreci
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ZAMAN , BÜTÇE  VE

RİSK PLANLAMASI

TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI ARACI 

 ÇALIŞMA PLANI 
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ZAMAN , BÜTÇE  VE

RİSK PLANLAMASI

BÜTÇE PLANI
Malzeme Listesi

Adet

Fiyat

Fırçasız DC motor

7

650 TL

Güç Kaynağı(12V,40A)

1

425TL

Güç Kablosu (25 metre)

1

250 TL

Mini Mengene

1

50 TL

Rasberry Pi Kamera

2

250 TL

Sıcaklık Sensörü
2

20 TL

Basınç Sensörü
2

225 TL

Gyroscope

1

20 TL

Gamepad  Logitech Oyun kolu(Aracın kontrolü için )

1

223 TL

Dremel Seti

1

300 TL

Ethernet Kablosu (25 metre)

1

25 TL

Vakum Pompası

1

118TL

Lehim İstasyonu

1

500TL

ESC(Elektronik Kontrol Sürücüsü)

1

630TL

Raspberry Pi

1

302 TL

Montaj Kablosu (10 metre)

1

70 TL

Takım Çantası(Çekiç,tornavida,pense,yan keski v.b)

1

240 TL

Şarjlı Matkap Seti 
1

300TL

Alyan Anahtar Takımı

1

25 TL

 

Silikon Tabancası

1

30 TL

Dijital Kumpas

1

157TL

Osiloskop

1

3000TL

Üç Boyutlu Yazıcı

1

1200 TL

Elektronik Eşya Çekmecesi

2

110TL

Silikon Gres

2

65TL

 

Pusula Sensörü
1

20 TL

Epoksi Yapıştırıcı

2

66TL

Alüminyum (Lamalar)

10

50 TL

Polietilen Polimer

2

160 TL

Pleksiglas silindirik tüp

1

100 TL

Robotik kol (Gripper)

1

60 TL

Su sızdırmaz o-ringler

10

40 TL

Pleksiglas dairesel plaka(5 mm kalınlıkta)

4

100 TL

Elektronik Devre  Kartı

2

50 TL

Üç boyutlu yazıcı için Filament (2kg )

1

208TL

 

Usb Webcam

1

539 TL

Alüminyum İçi Dolu Çubuk

10

95 TL

Toplam: 8808 TL
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ZAMAN , BÜTÇE  VE

RİSK PLANLAMASI

RİSK ANALİZİ
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Özgünlük

ÖZGÜNLÜK

İnsansız Sualtı Aracı olabildiğince yerli imkanlar kullanarak üretilecektir. Aracın genel olarak

parçaları yurtdışından karşılanmaktadır. Bu parçaları karşılamak için yurtdışından birçok parça

siparişi verilmektedir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yurt dışından parçalar  almak yerine yerli

imkanlar kullanılarak sualtı için gerekli mekaniksel, elektronik donanım parçaların tasarımı ve

üretimi yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda parçalara olan dışa bağımlılık azalacaktır.

Kendi tasarımlarımız ve kendi ölçülerimiz doğrultusunda   üreteceğimiz parçalar şunlardır;

 Penetratörler (Kablo Tutucu)

 Thruster(Sualtı Tahrik Ünitesi)

 Alüminyum Arka ve Ön Kapaklar

 Polietilen Plakalar

 İskelet Destek Çubukları

 Üst Korumalık Kapak

 Elektronik Devre Kartı

 Yazılım

 Dış İskelet Tasarımı

Penetratörler(Kablo Tutucular)

Araç veri aktarma, sensörler , motorlar , kameralar ve birçok  donanım ve elektronik aksamlardan

oluşmaktadır. Bu elektronik aksamlar güç  ve veri kabloları ile araç dışında ve içinde bulunan

aksamlarla haberleşmekte ve güç ihtiyacını karşılamaktadır. Ani hareketlerde kablolarda

kırılmalar, deformasyonlar   ve  su geçirmesi gibi olumsuz etkiler meydana gelmektedir. Bu

nedenle penetratörlere(kablo tutucu) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç neticesinde araca  uygun 

penetratörler tasarlanmış ve üretilmiştir. Üretimlerinde alüminyum kullanılmıştır.
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Özgünlük

Thruster(Sualtı Tahrik Ünitesi)

Thruster(Sualtı Tahrik Ünitesi) İnsansız Sualtı aracının en önemli parçalardan birisini

oluşturmaktadır. Thruster sayesinde aracın su alında hareketi sağlanmaktadır. Thruster da bulunan

pervane de yüksek verimliliğe sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Günümüz şartlarında Thruster

(Sualtı Tahrik Ünitesi) fiyat maliyet aralıkları çok yüksektir. Bundan dolayı tasarlanan 

 Thruster(Sualtı Tahrik Ünitesi)   uygun maliyetli ve verimli olacak şekilde 3D yazıcılar ile

basılmıştır.

Araçta kullanılacak olan Thruster(Sualtı Tahrik Ünitesi) özellikleri 

Yurtdışında satılan diğer Thrusterlar’a göre daha uygun maliyetlidir.

Sualtı Tahrik Ünitesi ve pervane için kompakt bir tasarım yapılmıştır.

Sualtı Tahrik Ünitesi içinde bulunan fırçasız motor ile verimlidir ve yüksek itiş gücüne sahiptir.

Kullanılacak Sualtı Tahrik Ünitesi diğer Sualtı Tahrik Ünitesine  göre daha iyi  sızdırmazlık ve

dayanıklılık sağlanacaktır.

Motor ve pervane değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır bu sayede kırılma ve bozulma

durumlarında tamire izin vermektedir.
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Özgünlük

Alüminyum Arka ve Ön Kapaklar

Elektronik ve mekanik aksamların sudan korunması, aksamların korozyona uğramaması

gerekmektedir. Donanımların sudan korunması için pleksiglas sızdırmaz tüp kullanılmıştır.

Sızdırmaz tüpün su geçirmesini önlemek için CAD(Bilgisayar Destekli Tasarım) programında sıkı

geçme olarak tasarlanan, talaşlı imalat yöntemi ile üretilen alüminyum arka ve ön kapaklar monte

edilmiştir. Sıkı geçme olan kapaklara 3 adet o-ring yuvası açılarak su sızdırmaz oringler

yerleştirilmiştir. Böylece aracın tüp içerisinde bulunan elektronik aksamlara su alması

önlenmektedir.
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Özgünlük

Polietilen Alt ve Üst Plakalar

Araçta meydana gelen tüm gerilme, basma ve basınç kuvvetine karşı dayanması gerekmektedir.

Aracın tüm mekanik ve elektrik donanımlarını bir arada tutmak için 8 mm kalınlığında alt ve üst

plakalar kullanılmıştır. Kullanılan plakalar talaşlı imalat yöntemi olan CNC(Bilgisayar Sayımlı

Yönetim) makineleriyle imaledilmiştir. Plakaların üretiminde mukavemeti yüksek ve hafif bir

kompozit malzeme olan polietilen seçilmiştir.
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Elektronik Devre Kartı

Aracın tüm kontrole arayüzünün ve sensörlerin  toplanıp, gerekli elemanlarla bağlantısını sağlayan

karttır. Üzerinde voltaj regülatörü ve basınç, derinlik, ısı, pusula, jiroskop sensörleri bulunmaktadır

Ayrıca bir adet 74hc595 register ile sürülen 7-segmentle aracın anlık durumu hakkında bilgi

vermektedir. Tamamen elde üretilmiştir.



Özgünlük

İskelet Destek Çubukları

İskelet Destek Çubukları alt ve üst plakaların birbirleri arasında bağlantıyı sağlamaktadır. Maliyeti

düşük ve işlenebilirliği kolay olmasından dolayı alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Belirli

bükme işlemlerine tabi tutularak alt ve üst plakalara M4 (metrik dört) civatalar kullanılarak monte

edilmektedir.
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Sabitleyici Ayaklar

Aracın düz bir zeminde rahatlıkla ve dengeli bir şekilde durması gerekmektedir. Tasarımı yapılan

sabitleyici ayaklar aracın dengeli bir şekilde durmasına olanak sağlayacaktır. Maliyeti düşük ve

hafif olması nedeniyle alüminyum malzeme kullanılarak üretilmiştir.



Özgünlük
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