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1 RAPOR ÖZETİ 

 

Hazırlanan bu raporda Teknofest 2020 İnsansız Su Altı Sistemleri ileri kategoride yarışacak 

uzaktan ve otonom hareket kabiliyetine sahip aracın kritik tasarımı sunulmuştur. Projemiz 

kapsamında ön tasarım sürecinde yapmış olduğumuz çalışmalar değerlendirilmiş ve 

değerlendirme sonucunda aracımızda geliştirmeler ve nihai tasarımlar yapılmıştır. Bu 

kapsamda aracın mekanik yapısı, hareket mekanizması, elektronik yapısı ve yazılım için 

gerekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılmış ve sunulan bu raporda detaylı bir 

biçimde açıklanmıştır. Projemiz kapsamında, görüntü işleme ve arayüz programı takımımız 

tarafından geliştirilmiş ve testleri yapılmıştır. Daha sonra yeni ana gövde tasarımı ve akış 

analiz sonuçları, pervane tasarımı, elektronik yapı, aracın hareketine ait simülasyon sonuçları 

ve mekanik kol tasarımı detaylı olarak sunulmuş ve açıklanmıştır. Bunların ardından projemiz 

için uygulanan test senaryoları, zaman planlaması ve olası riskler ve önlemler planlanmış, 

bütçe tablosu verilmiştir. 

 

2 TAKIM ŞEMASI 

 

2.1 Takım Üyeleri 
 

Murat OLCAY, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 4.sınıf lisans öğrencisi,  

Hakan ÇÜROĞLU, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3.sınıf lisans 

öğrencisi,  

Ali KANDEMİR Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 2.sınıf yüksek lisans öğrencisi,  

M. Kerem AYDINLIOĞLU, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Makine Mühendisliği 3.sınıf lisans öğrencisi,  

Danışman:Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim DAL Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. 

 

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
 

Takımımızın organizasyon şeması, takım üyelerimizin görev tanımları ile birlikte  Şekil 

2.1’de verilmiştir.  
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Şekil 2.1 Organizasyon şeması 
 

3 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Projemizin Ön Tasarım Raporunun başarılı bulunmasının ardından, projemizde sunduğumuz 

zaman çizelgesi doğrultusunda çalışmalara devam etmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda zaman 

çizelgemizde tanımladığımız iş paketleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar şu 

şekildedir;  

 

 İş Paketi 1-Mekanik Tasarım: Zaman çizelgesinde projemizin ilk 4 ayında 
tamamlamayı planladığımız mekanik tasarım, başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda, Ön Tasarım Raporunda sunduğumuz ilk tasarımda iyileştirmeler ve 

geliştirmeler yapılarak nihai ana gövde tasarımı tamamlanmıştır. 

 

 İş Paketi 2-Elektronik Yapı Tasarımı: Zaman çizelgesinde ikinci ve dördüncü ay 

aralığında öngördüğümüz aracın elektronik yapı tasarımı, başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Ön Tasarım Raporunda sunulan ilk elektronik devre 

yapısı kesinleştirilmiş, aracımızda kullanılacak kontrol kartı, motorlar, motor 

sürücüleri, sensörler ve bağlantı elemanları eksiksiz olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu iş 

paketi kapsamında elektronik parçaların yerleşimleri ve muhafazası için, araç gövde 

geometrisine uygun olarak bir elektronik devre kutusu tasarımı da gerçekleştirilmiştir. 

 

 İş Paketi 3-Yazılım ve Algoritma Tasarımı: İlk 4 ay içerisinde tasarlanması öngörülen 
bu iş paketi kapsamında, aracımızın otonom ve uzaktan kontrol edilerek hareket 

ettirilmesini sağlayacak algoritmalar tasarlanmıştır. Bu kapsamda aracın görüntü 

işleme, motorların kontrol edilmesi ve ara yüz programı için algoritmalar tasarlanmış 

ve MATLAB ortamında yazılımları gerçekleştirilmiştir.  

 

 İş Paketi 4-Üretim ve Montaj: Zaman çizelgesinde 5. Aydan itibaren başlanması 

planlanan bu iş paketi, henüz başlamamış olmasına rağmen bazı ön çalışmalar 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim DAL 

DANIŞMAN 

Hakan ÇÜROĞLU 

Tasarım, imalat 
ve araç 

elektroniği 

Muhammet Kerem 
AYDINLIOĞLU 

Tasarım, imalat 
ve araç 

elektroniği 

Ali KANDEMİR 

Tasarım, 
imalat ve 

analiz 

Murat OLCAY 

Takım Kaptanı 

Görüntü işleme, kontrolcü 
tasarımı, yazılım ve 

programlama 
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gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamında itici motorların pervaneleri ve tutucu kolun 

üretimleri tasarımlarımız doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

çalışmalarımız halen devam etmekte olup, bütçe alınması halinde elektronik devre 

elemanlarının satın alınması ve parçaların imal edilmesi gerçekleştirilebilecektir. 

 

 İş Paketi 5-Test ve Doğrulama: Ön tasarım raporunda 7. Ayda başlamayı 
planladığımız bu iş paketinde, tasarladığımız aracın test ve doğrulamaları 

gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Üretim henüz tamamlanmadığı için, bu iş paketi 

kapsamında sadece geliştirdiğimiz görüntü işleme ve arayüz algoritmasının testleri 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tasarladığımız aracın akış analizleri ve yapısal testleri de 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda pervane ve araç gövdesinin akış analizleri 

yapılmıştır. Bunun yanı sıra araç parçalarının modal testleri COMSOL programında 

gerçekleştirilerek, parçaların doğal frekansları hesaplanmış ve olası rezonans 

durumları kontrol edilmiştir.  

 

Her bir iş paketi için ayrı ayrı verilen çalışmalar kapsamında, geliştirdiğimiz matematiksel 

modelleme, akış analizi ve yapısal dinamik analiz sonuçları ile birlikte aracımızda bazı 

iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılmıştır. Bu değişimler aşağıda başlıklar halinde detaylı 

olarak açıklanmıştır. 

 

3.1 Mekanik Değişiklikler 
 

3.1.1 Ana Gövde 
 

Ön tasarımdan sonraki süreçte aracın CFD analizi yapılmış (bknz. Şekil 3.1 ve 3.2) ve ana 

gövde tasarımında değişikliğe gitme kararı alınmıştır. Ana gövde tasarımının değişmesinin 

nedeni aracın su içerisinde daha kolay hareket edebileceği ve hidrodinamik koşullara daha 

uygun hale getirilmesidir. Buna göre, araç önden orta kısımlarına doğru genişleyen, arka 

kısımlarına doğru daralan bir yapı haline gelmiştir (bknz. Şekil 4.5.). Ayrıca aracın sırt kısmı 

balık formuna yakın hale getirilmiş böylece bombeli bir tasarım ortaya çıkmıştır (bknz. Şekil 

4.8.). Yeni tasarımın da CFD analizleriyapılmıştır. Yarışma esnasında yaşanabilecek sorunlara 

karşı aracın alt kısmına kapak ilave edilmiştir (bknz. Şekil 4.9.). Yaptığımız bu değişikliklerle 

birlikte aracımızın boyutları da küçültülmüştür. 49.5cm olan araç uzunluğu 45cm’ye, 47.5 cm 

olan genişlik 29cm’ye ve 30 cm olan en 13 cm’ye düşürülmüştür. 
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Şekil 3.1Araç ön tasarımına ait akış analizi sonucu, hız değişimi grafiği 

 

 

Şekil 3.2 Araç ön tasarımına ait akış analiz sonucu, basınç değişimi grafiği 

 

 

Şekil 3.3 Araç ön tasarımına ait akış analiz sonucu, hız değişimi grafiği 

 

3.1.2 Motor Sayısı ve Araç Üzerinde Yerleşimi 

 

Ana gövde tasarımının yanı sıra motor sayısı ve motorların araca yerleştirilmesi hususlarında 

da değişikliğe gidilmiştir. Ön tasarım raporunda 2 adet itici motor, 2 adet dalma motoru 

kullanılmıştı fakat ön tasarım sürecinden sonra itici motorların sayısı 4’e çıkarılmıştır.Bunun 

sebebi 2 itici motorla yapılan manevraların fazla zaman almasıdır. Kullanılacak güçte 

düşünüldüğünde bu sayının 4’e çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bu durumda aracımızın nihai 

tasarımında toplam 6 adet motor bulunmaktadır. 

 

Yapmış olduğumuz ön tasarımda itici motorlar gövdeye dik bir şekilde bağlanmıştır (bknz. 

Şekil 4.2.) fakat bu şekilde özellikle manevra hareketlerinde parabolik bir hareket ortaya 

çıkmakta bu durum yarışma esnasında zaman kaybettireceğinden dolayı motorların araca açılı 

bir şekilde bağlanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca araç, olduğu yerde sadece sağa ya da sadece 

sola hareket edebilmesi sağlanmış veböylece aracımızın hareket kabiliyeti arttırılmıştır. 
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3.1.3 Ön Tasarımda Planlanan Bütçe ve Son Bütçe Karşılaştırması 

 

Aracımızdaki motor sayılarının artması nedeniyle Ön Tasarım Raporunda ön gördüğümüz 

bütçede bir miktar artış meydana gelmiştir.  

 

4 ARAÇ TASARIMI 

 

4.1 Sistem Tasarımı 

 

Atu-Dynamics takımı olarak, İnsansız Su Altı Aracı için aşağıda verilen şema dâhilindesistem 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 4.1 Sistem tasarmı 

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

 

4.2.1 İnsansız Sualtı Araçlarının Kısa Tarihçesi 

 

İnsansız su altı araçlarının tarihte ilk kim tarafından bulunduğuna dair ihtilaflar bulunmasının 

yanında ilk örneklerinden birincisi PUV ProgrammedUnderwaterVehicle  adı ile 

Avusturya‟da 1864‟te Luppis-WhiteheadAutomobile tarafından geliştirilmiş olan torpido 

şeklindeki uzaktan kumandalı su altı aracıdır. 
 

Bugün genel tanımlamalara daha yakın olan uzaktan kumandalı su altı aracı 1953’te 

tasarlanan Poodle isimli araçtır. Yaşanan gelişmelerden sonra insansız su altı araçlarında ki ilk 

ciddi gelişme Britanya Kraliyet Donanması ve ABD donanması tarafından gerçekleştirildi. 

1970’lerde ABD donanma envanterine katılan İSAA’lar ilk zamanlar otonomi özelliği 
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olmaksızın deniz içerisinde mayın temizleme ve okyanus dibi haritalandırılması görevlerinde 

kullanıldı. Uzaktan kumanda edilen, enerji sorunları ve okyanus suyunun iletişim sinyallerine 

stabil bir şekilde izin vermemesinden dolayı hem görev süresi kısıtlanıyor hem de aracın 

kontrolü çok zorlaşıyordu. 

 

ABD Donanmasına ait CURV Cable ControlledUnderwaterRecoveryVehicle  isimli aracın 

1966‟da İspanyanın Palomares kasabası açıklarında gerçekleşen bir uçak kazasının ardından 

kaybolan atom bombasını deniz altından çıkarması [1] (Resim 1), 1973 yılında İrlanda 

açıklarında batan denizaltı mürettebatını sadece birkaç dakikalık oksijenleri kaldığında 

kurtarması, uzaktan kumandalı su altı araçlarının operasyonel anlamda ne kadar faydalı 

olabileceğine dair en önemli örneklerdir. 

 

 

Resim 4.1. CURV Cable ControlledUnderwaterRecoveryVehicle isimli İnsansız Su Altı Aracı 

[1] 

 

Yapılan son çalışmalardan sonra ABD Newport’tan hareketine başlayan insansız su altı aracı 

Cape Cod’a 26 saatlik yolculuğunu dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan (GPS vb. 

iletişim araçları da dahil) kendi başına tamamlamasından sonra tüm Dünya’da insansız su altı 

araçlarına olan ilgi artmış ve bu araçların tıpkı insansız hava araçları gibi etkin ve ekonomik 

olacağı belirtilmiştir. Ayrıca geliştirilen su altı araçlarının 3-4 aya  kadar suyun dibinde 

kalabileceği de öngörülerin arasındadır.  

 

4.2.2 Literatür Araştırması ve Önceki Araştırmalar 
 

Liang ve Qin, yaptıkları çalışmada İnsansız Su Altı Aracında (İSAA) önceki çalışmalara ek 

olarak yüzgeçler kullanmışlardır. Aracın dinamik matematiksel modellemesinden sonra 

deneysel sonuçlar, MatLabsimülasyonları, dinamik matematiksel model ve nümerik metodlar 

karşılaştırılmış ve bu yöntemlerin doğru ve uygulanabilir olduklarını görmüşlerdir. 

 

Aras ve diğerleri, araştırmalarında uzaktan kontrollü araç tasarımı için matematiksel model ve 

sistem tanımlaması modelinikarşılaştırmışlarıdr. Karşılaştırma sonrasında matematiksel 

modellemenin sistem tanımlaması modeline göre daha iyi sonuçlar gösterdiğini 

gözlemlemişler ve ayrıca sistem tanımlama metodunun çevresel etkenlerin etkin olduğu 

laboratuar tankı testinde ve gerçek zamanlı uygulamalara yönelik daha iyi sonuçlar verdiğini 

göstermişlerdir. 
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Vervoort, İSAA’nın tasarımı için bir matematiksel modelleme kullanmış, aracın bulunduğu 

ortam ve geometrisine bağlı olarak yaptığı varsayımlardan sonra serbestlik derecelerini 

matematiksel modele ayrıştırarak uygulamıştır. Matematiksel modellemenin 

oluşturulmasından sonra sönümleme kuvvetini, ANSYS programı ile belirlemiş. Farklı 

kontrolcü tasarımlarının karşılaştırılmasından sonra geri besleme doğrusallaştırma kontrol 

tekniğini seçmiştir. Bu teknik doğrusal olmayan dinamik bir sistemi seçilen uygun kontrol 

girişi ile doğrusal bir sisteme dönüştürür. Dönüştürülen doğrusal sistem PID kontrolcü 

kullanılarak stabilize edilebilir. Aracın simülasyonlarıMatlab ortamında geliştirilen bir 

algoritma ile, farklı çalışma parametreleri için gerçekleştirilmiştir.  

 

Chuan ve Tang, yaptıkları çalışmada,Autolycus aracının tepki hareketini modellemiş ve 

simülasyonlarınıMatLAB ortamında geliştirdikleri bir algoritma ile gerçekleştirmişlerdir. 

Ayrıca çalışmalarında hidrodinamik sönümleme katsayılarını tahmini olarak hesaplamışlardır. 

 

4.2.3 Mekanik Tasarım Süreci 

 

Aracın üretimden önce simülasyonlarını yapmak ve kontrolcülerini tasarlamak amacıyla ilk 

olarak aracın su altındaki matematiksel modelleri elde edilmiştir. Dinamik matematiksel 

modelleme çalışmamız Vervoortmodellingandcontrol of an unmannedunderwatervehicle 

(2009)’na dayanmaktadır. 

 

Referans Sistemi 

 

İSAA’nı modellerken iki referans sistem kullanılmıştır, Dünya’ya sabit referans sistemi (W) 

ve gövdeye sabit referans sistemi (B). B sisteminin serbestlik derecesi (SD) sırasıyla; XB 

(ilerleme), YB (yan öteleme),  ZB (dalma-çıkma), ØB(yalpa), θB(baş-kıç) ve ψB (savrulma)’dır 

(Bknz. Şekil 4.1). Dolayısıyla değişken vektörü Eş. 4.1’deki gibi verilebilir.  

 

(4.1)   

                          (4.2)      
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Şekil 4.1 İSAA’nın şematik görünümü ve koordinat eksenleri 

İSAA’nın Dinamik Modellemesi 

 

Aracın hareket denklemlerinin elde edilmesi için Newton’un hareket yasasından 

faydalanılırak, Eş. 4.3’de matris formunda yazılabilir [2, 3]. 

                                                                                                  (4.3) 

burada, M = MRB + MArijit cisim ve ilave kütle için atalet matrisi, C(v) = CRB(V)+CA(v) rijit 

cisim için Coriolis ve Merkezcil matrisi, D(V)=Dq(V)+Dl(v)kuvadratik ve doğrusal 

sürüklenme matrisini, g(η) yerçekimi ve yüzdürme kuvveti matrisi ve T pervane girişinin 

kuvvet/tork vektörünü ifade etmektedir. 

 

Kütle ve Atalet Matrisleri 

 

Kütle ve atalet matrisleri rijit gövde kütlesi ve ilave kütleden oluşur. Katı cisim kütle terimi, 

MRBv şu şekilde yazılabilir ; 

                                                                                              (4.4)      

Matrisdekim terimleri İSAA’nın kütlesidir, IB terimleri ise B sistemine göre İSAA’nın atalet 

tensörüdür ve Eş. 4.5’deki gibi verilebilir.  

                                                                                            (4.5) 

rG = [XG, YG, ZG] terimleri ise İSAA’nın B sistemine göre ağırlık merkezi fonksiyonudur [2]. 

                                                 (4.6) 

İSAA tüm düzlemlerde simetrik olduğunda ve B sistemi aracın ağırlık merkezine 

yerleştirildiğinde rG = [0  0  0] olur [3]. Bu sayede rijit gövde kütle matrisi aşağıdaki gibi 

basitleştirilebilir. 
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                                                                                      (4.7) 

Coriolis ve Merkezcil Matrisi 

 

Coriolis ve merkezcil matrisi Eş. 4.8’deki gibi verilebilir.  

                                                                                                     (4.8) 

CRB(v) matris formunda şu şekilde yazılabilir; 

                                                              (4.9) 

Coriolismatrisi,rijit gövde terimleri ile şu şekilde yazılabilir; 

                                                        (4.10) 

Hidrodinamik etkiler eklenmiş kütle matrisi, İSAA için Eş. 4.11’deki gibi yazılabilir. 

                              (4.11) 

Buradageçen  ve terimleri ise şu şekilde verilebilir. 

 

(4.12) 
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(4.13) 

(4.14) 

                                                             (4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

Hidrodinamik Sönümleme Matrisi 

 

Normalde su altı araçlarının hidrodinamik sönümlenmesi sürüklenme ve kaldırma 

kuvvetlerini içerir. Bunun yanında İSAA’lar düşük hızlarda hareket ettikleri için kaldırma 

kuvvetlerini sürüklenme kuvvetlerine kıyasla ihmal edilebilir kılar [2].İSAA’nın eksenel 

kuvadratik sürüklenme kuvveti aşağıda ki gibi modellenebilir; 

                                                                                 (4.18) 

Kuadratik matris ise Eş. 4.19’daki gibi yazılabilir.  

                                       
(4.19) 

Yer Çekimi ve Yüzdürme Matrisleri 

 

Yer çekimi ve yüzdürme vektörleri 

                                                                                                    (4.19) 

Yer çekim kuvvet vektörü fGİSAA’nın ağırlığından dolayı ortaya çıkar; 
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                                                                (4.20) 

Yüzdürme kuvvet vektörü fB yüzdürme etkisiyle ortaya çıkar; 

 

                                                                  (4.21) 

g yer çekimi sabiti, ρ akışkan yoğunluğu, ▼ İSAA tarafındanyer değiştiren sıvı hacmidir 

[m
3
],rG = [XB  YB  ZB]

T
 aracın ağırlık merkezi, rB= [XB  YB  ZB]

T
 aracın yüzdürme merkezidir 

[6]. 

 

                                         (4.22) 

 

Kuvvet ve Tork Vektörleri 

 

Aracın itme kuvveti ve torku 6 trolling motoru ya da belirlenen sayıda ki motordan sağlanır. 

Trolling motorları, ilerleme, dalma-çıkma, yalpa, baş-kıç ve savrulma yönlerinde bir kuvvet 

ve tork sağlayabilir.Buna göre kuvvet ve tork vektörleri; 

                                                                                                                               (4.23) 

Eşleme matrisi L’yi tanımlarsak; 

                                                                                       (4.24) 

U ise itme vektörüdür matris olarak tanımlarsak; 

                                                                                         (4.25) 

İSAA Dinamiği ile İlgili Varsayımlar 

1. Görece düşük hızdan dolayı kaldırma kuvvetleri ihmal edilebilir. 
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2. Üç düzlemde de simetrik olma durumu. Aracın x-z ve y-z düzlemlerinde simetri olma ya da 

simetriye çok yakın olma durumlarında x-y düzleminde ki simetrik olmama durumu ihmal 

edilerek x-y düzleminde de simetrikmiş gibi hesaplamalar yapılır böylece serbestlik dereceleri 

ayrılabilir. Araç düşük hızlarda çalıştığı zamanlar da üç düzlemde de simetrik olduğu 

varsayılabilir. Düşük hız maksimum 1 m/s. 

 

3. Hizalama momenti yatay kararlılık sağlar.Araç tüm manevralarda yatay pozisyona yakın 

kalır ve kendini dengeler, çünkü kütle çekim merkezi ve kaldırma kuvveti merkezi doğru 

hizalanmıştır. 

 

4. Yalpa ve baş-kıç hareketleri ihmal edilebilir.Araç hizalama momentinden dolayı kendini 

dengelediğinden yalpa ve baş-kıç hareketleri pasif olarak kontrol edilir ve bu nedenle ihmal 

edilebilir. Bu nedenle de karşılık gelen terimlerin tanımlanmasına gerek yoktur. 

 

5.B sistemi ağırlık merkezine yerleştirildiğinde rG= [0  0  0]
T
 olur. 

 

6.Eşleme matrisi L sadece belli bir itme gücünün belli bir serbestlik derecesinde verildiğini 

varsayılırsa göz ardı edilir. 
 

7. Çevresel etkenler. 

 

İSAA’ya etki edebilecek tek çevresel etken okyanus akıntılarıdır. Bu akıntılar aracın 

dalgalanma yapmasına sebebiyet vermektedir. Sallanma hareketini kontrol etmek zordur ve 

bu yönde oluşacak hataları önlemek için ileri ve savrulma yönünde ki hareketlerden 

faydalanmak gerekmektedir [7]. İSAA’nın sallanma yönünde ki hareketi okyanus akıntılarını 

içermeyen bir model de ihmal edilebilir. 

 

8. Ayrıştırma, bir serbestlik derecesi boyunca bir hareketin başka bir serbestlik derecesini 

etkilemediğini varsayar. Ayrıştırma okyanus akıntılarının olmadığı modellerde uygulanabilir 

çünkü araç 3 yönde de simetriktir. Düşük hızlarda ise hidrodinamik sönümleme katsayıları 

ihmal edilebilir. Serbestlik derecesi ayrıştırıldığında Coriolis ve merkezcil matris ihmal 

edilebilir bir hale gelir, çünkü ayrıştırılmış bir model de yalnızca çapraz terimler önemlidir. 

 

Yukarı da yapmış olduğumuz varsayımlara göre sonuç dinamik model şu şekilde olacaktır; 

 

                                                                                           (4.26) 

6 serbestlik derecesinde dinamik modelimizi tanımlarsak; 

 

mẍ+dx|ẋ| ẋ|ẋ|+gẋ= Tẋ (4.27) 

mӱ+dy|y|ẏ|ẏ|+gẏ= Tẏ (4.28) 

mz +dż|ż| ż|ż|+gż= Tż (4.29) 

Ixxṗ+gṗ= Tṗ (4.30) 

Iyy   +g   = T                                                                                                             (4.31) 

Izzṙ+dṙ|ṙ|ṙ|ṙ|+gṙ= Tṙ (4.32) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%8E
https://en.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%8E
https://en.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%8E
https://en.wikipedia.org/wiki/%E1%B9%96
https://en.wikipedia.org/wiki/%E1%B9%96
https://en.wikipedia.org/wiki/%E1%B9%96
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Aracımızın yeni tasarımı için, yeni fiziksel özellikleri kullanılarak, hareket denklemleri 

(Bknz. 4.27), Matlab ortamında geliştirilen bir algoritma ile 4. Runge-Kutta metodu ile 

çözülmüş ve benzetimleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda araç üzerindeki motorların 

çalışması durumlarına göre senaryolar belirlenmiş ve aracın dinamik cevabı Şekil 4.2-Şekil 

4.4’de verilen grafiklerle gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 4.2. Motorlar çalışmıyorken aracın su içerisindeki hareketi 

 

 

Şekil 4.3. Motorlar tek yönde çalışıyorken aracın su içerisindeki hareketi 



 
 

17 
 

 
Şekil 4.4. Motorlar her iki yönünde çalışıyorken aracın su içerisindeki hareketi 

Aracın Ön Tasarımı 

 

Ön Tasarım Raporunda sunduğumuz ilk tasarımımıza ait katı model görselleri Şekil 4.5’de 

verilmiştir.  

 

 
Şekil 4.5. Ön tasarım aracımızın görünümü 

 

Aracın Nihai Tasarımı 

 

Rapor durum değerlendirmesinde anlatıldığı üzere aracımızın su içerisindeki sürtünme 

kayıplarının azaltılması ve hareket kabiliyetinin iyileştirilmesi amacıyla gövde tasarımında 
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değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda aracımızın nihai tasarımına ait katı model görselleri 

Şekil 4.6’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.6. Aracın nihai tasarımına ait katı model görselleri 

 

Pervane Tasarımı 

 

Aracımız üzerinde itme, dalma ve yükselme hareketlerini sağlayacak motorların pervaneleri 

takımımızca tasarlanmış olup, pervaneye ait katı model görseli Şekil 4.7’de verilmiştir. Katı 

modelleme programında gerçekleştirdiğimiz fan tasarımına ait şekiller aşağıda verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.7. Pervane tasarımına ait katı model görseli 

Aracın Manipülatör Kol Tasarımı 

 

Yarışma parkurlarında objelerin tutulması ve taşınması amacıyla aracımızın üzerinde bir 

tutucu kol bulunmaktadır. Tutucu kol takımımızca tasarlanmış olup, katı model görselleri 

Şekil 4.8’de verilmiştir. Bu tutucu kol üzerindeki dişliler bir servo motor yardımıyla hareket 

ettirilmekte ve tutucunun açılıp kapanması sağlanmaktadır. 
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Şekil 4.8.Tutucu kol tasarımı katı modeline ait görseller 

 

Araç GövdesiAkış Analizleri 

 

Sualtı aracı, su içerisinde hareket ederken, hidrodinamik kuvvetlere ve sürtünmelere maruz 

kalmaktadır. Dolayısıyla aracın su içerisindeki hareketi akış analizi ile incelenerek, sürtünme 

kayıpları belirlenebilir ve araç tasarımı iyileştirilebilir. Bu kapsamda nihai tasarıma kadar 

birçok kez akış analizleri gerçekleştirilmiş ve alınan sonuçlar doğrultusunda araç göndesi 

üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda nihai aracımızın akış analizleri uygulama 

adımları ile birlikte aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.   

 

1-Akış Hacminin oluşturulması:Akış hacmi oluşturulurken dış akış prensibi göz önünde 

bulundurulmuştur, dış akışa göre gövdenin içerisinde hareket ettiği akışkan su olarak 

tanımlanmıştır, gövdenin hareket hızı, gövdenin akış sırasında ki hareket alanı ve akışkanın 

termo fiziksel özellikleri baz alınarak Reynold sayısı hesaplanmış ve akışın türbülanslıya da 

laminar olup olmadığı tespit edilmiştir ve buna uygun bir akış modeli tercih edilmiştir. 

Akışkanın su olduğu baz alınarak yer çekim kuvveti analize eklenmiştir. 

 

 
Şekil 4.9. Dış akış analizi için tasarlanmış akış hacmi 

2-Izgaralama (Mesh) İşlemi:Izgaralama işleminde, araç hareket halindeyken en fazla direnç 

kuvvetine uğrayacak kısımlar duvar bölgeleridir. Bu düşünce ile yola çıkarak duvarlara yakın 

noktalarda, tam gelişmiş akış modelini referans alarak sıklaştırılmış mesh işlemi 

uygulanmıştır. Mesh konturu Şekil 4.10’daverilmiştir. Toplam hücre sayısı 3.527.130’dur. 

Buna ek olarak analiz sırasında yakın bölgelerde oluşabilecek hız farklılıkları için “mesh 

refinement” işlemi aktif edilmiş ve yapay zekanın gerek duyduğunda bu bölgelerde iki seviye 

yeniden mesh düzenlemesi aktif edilmiştir. 
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Şekil 4.10. Çözüm ızgara konturu 

 

3-Analiz Sonuçları:Analiz işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen akışa ters yönde ki direnç 

kuvveti 1.89 N’dur. Yine akışa ters yönde oluşan akma gerilmesi ortalama 11 Pascal 

olarakelde edilmiştir. Buna ek olarak, basınç ve hız konturları Şekil 4.11’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 4.11. Nihai tasarım akış analiz sonuçları 
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Şekil 4.12. Nihai tasarım akış analiz sonuçları 

 

4.2.4 Malzemeler 
 

Aracımızın nihai tasarımından kullanılması planlananekipman ve malzemeler Tablo 4.1’de 

verilmiş ve tedarik yöntemleri açıklanmıştır.  

 

Tablo 4.1. Ekipman ve malzeme listesi 

 

Malzeme Açıklama 

Motorlar Aracın hareketini sağlayacaklardır. 

Araç Kontrol kartı Kontrol istasyonu ile haberleşme, motor ve 

kamera kontrollerini yapacak olan 

aracımızın temel elektronik donanımıdır. 

Araç iskeleti 

 

Araç elektronik kartlarının, motorlarının 

montajlanacağı ana gövde 

Pervaneler Motorlardan sağlanan gücü harekete 

dönüştürecektir. 

Motor, Pervane Yuvası ve Nozul Motor ve pervanemizi araç iskeletine 

montajlamamızı sağlayan parçadır. 

Araç içi kontrol kartı yuvası ve ara 

elamanlar 

Kontrol kartı ve diğer elektronik 

donanımlarımızı araç içindeki yerlerine 

sabitlememizi sağlayan parçalardır. 

Çok amaçlı kontrol edilebilir kol İstenilen objeleri tutmak ve taşımak için 

kullanılacak koldur. 
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Motor sürücü devresi Motorları kontrol etmek için kullanılacaktır. 

Güç ve veri aktarım kablosu 

 

Aracın çalışması için ihtiyaç duyduğu 

elektrik gücünü ve araç ile kontrol istasyonu 

arasındaki veri aktarımını sağlayacak 

kablolardır. 

Ledler Aydınlatma için kullanılacaktır. 

Mekanik baglantı elemanları Kullanılacak olan somun,cıvata,vida gibi 

çeşitli bağlantı elamanlarıdır. 

Kamera Görüntü kaydetme ve hedef bulma 

işlemlerini gerçekleştirecektir. 

Sigortalar 

 

Kaçak akımları önlemek ve elektronik 

devreleri korumak için kullanılacaktır. 

AC/DC Converter (Dönüştürücü) 

 

220V alternatif akımı , doğru akıma 

dönüştürmek için kullanılacaktır. 

 

4.2.5 Üretim Yöntemleri 

 

Aracın ana gövdesi, pervaneler, nozzle ve ara elemanlar 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile 

üretilecektir.Gerekli duyulan diğer işlemler için üniversitemizin mekanik laboratuarında 

bulunan kaynak, matkap tezgâhı, şerit testere, freze ve torna tezgâhları kullanılacaktır.  

 

Aracımızın ilk parçalarının üretimi Ön Tasarım Raporu aşamasından sonra, nihai tasarım 

doğrultusunda üretilmiştir. Bu kapsamda üç boyutlu yazıcıdan üretimini gerçekleştirdiğimiz 

tutucu kol ve pervanelere ait görseller Şekil 4.13’de ve Şekil 4.14’te sırasıyla verilmiştir. 

Bununla birlikte aracımızın parçalarının üretiminde kullanılacak yöntemler Tablo 4.2’de 

ayrıntılı olarak verilmiştir.  

 
Şekil 4.13.Üretimi tamamlanan araç tutucu kol mekanizması parçaları. 

 

 
Şekil 4.14. Üretimi tamamlanmış pervaneler 



 
 

23 
 

Tablo 4.2. Araç parçalarının üretiminde kullanılacak yöntemler 
 

 Parça Adı Üretim yöntemi 

1 Gövde 
3 boyutlu yazıcı ile yazıcı yatak boyutuna göre uygun 

parçalarda üretilip birleştirecektir. 

2 Kapak 
3 boyutlu yazıcı ile yazıcı yatak boyutuna göre uygun 

parçalarda üretilip birleştirecektir. 

3 Tutucu kol 
3 boyutlu yazıcı ile manipülatör kolun parçaları üretilip 

bağlantı elamanları kullanılarak montajı tamamlanacaktır. 

4 Pervane 3 boyutlu yazıcı ile üretim yapılacaktır. 

5 
İtici motorlar için 

Nozzle 
3 boyutlu yazıcı ile üretim yapılacaktır. 

6 

 

Batma-çıkma  

motorları için 

Nozzle 

3 boyutlu yazıcı ile üretim yapılacaktır. 

 

4.2.6 Aracın Boyutları ve Fiziksel Özellikler 

 

Nihai tasarımımıza ait boyut ve fiziksel özellikler aşağıda listelenmiş olup, aracın ve 

parçalarının teknik çizimleri ve ölçüleri de Şekil 4.15-Şekil 4.19’de verilmiştir.   
 

Tahmini araç ağırlığı:                      2.831 kg 

Tahmini araç boyutları:                  45cm x 29cm x 13,212 cm  

Tahmini hacim:           2831.38 cmᶾ 

Yüzerlik durumu:  Pozitif yüzerlik 

 

 

Şekil 4.15Aracın (tutucu kol hariç) en ve boy ölçüleri. 
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Şekil 4.16 Aracın yükseklik ölçüsü. 

 

 
Şekil 4.17 Aracın kapak ölçüleri 

 

 

Şekil 4.18Pervane yuvasının ve pervanenin boyutları. 
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Şekil 4.19Tutucu kolun boyutları 

 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci ve Elektronik Devre 

 

Aracımız ileri kategoride yarışacak olup, uzaktan ve otonom kontrol ile hareket edebilecektir 

Bu doğrultuda aracımızın, elektronik tasarımı kontrolcü tipleri göz önünde bulundurularak 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda motorlar, motor sürücüleri, servo-motor, kontrolcü kartı, 

atalet sensörü, basınç sensörü ve adaptör seçimleri, araç dinamiği simülasyonları da göz 

önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir.  

 

Aracımızın elektronik yapısı işlemci kartlar, motorlar ve sürücüleri, kamera ve sensörlerden 

oluşmaktadır. Aracımızın elektronik yapısına ait şematik görüntü Şekil 4.20’de detaylı olarak 

verilmiştir. Bu kapsamda aracın ana kontrolünü,algılayıcı sinyallerinin toplanması ve yer 

istasyonuyla araç arasındaki iletişimini sağlamak amacıyla, işlem kapasitesi ve kolay 

erişilebilirliği nedeniyle, Ön Tasarım Raporunda da öngördüğümüz, Raspberry Pi 3B modeli 

tercih edilmiştir. 
 

Aracın Kartezyen koordinat eksenlerindeki hareketlerini sağlamak amacıyla, Ön Tasarım 

Raporunda 4 adet fırçasız DC motor öngörülmüştü, Fakat, yapılan simülasyonlarda aracın 

manevra kabiliyetinin ve itme kuvvetlerinin yetersiz kaldığı görülmüştür. Bundan dolayı, araç 

üzerindeki motor sayısı, aracın manevra kabiliyetinin arttırılması ve özellikle yarışma 

parkurlarında daha iyi performans sergileyebilmesi amacıyla 6’ya çıkartılmıştır. Bununla 

birlikte motor güçleri dinamik simülasyonlarda, aracın su içerisindeki sürtünme kuvvetini 

yenebilmesi ve su altında çalışabilir olması gözönünde bulundurularak farklı güç ve 

özelliklerde seçilmiştir. Bu kapsamdaitiş motorlarında 4800 Kw değerinde DC fırçasız 

motorlar, daldırma motorlarında ise 7200 Kw değerinde DC fırçasız motorlar kullanılmıştır. 

Bu kapsamda aracın üzerindeki fırçasız DC motorlara ait özellikler Tablo 4.3’de verilmiştir. 

Bu motorların hız kontrolü için ESC devreleri ile gerçekleştirilmektedir.DC fırçasız motorları 

kontrol etmek amacıyla XPROTOR PRO 25 Amper sürücü devresi kullanılmıştır ve her 2 DC 

fırçasız motor için 1 adet DC sürücü devresi kullanılmıştır. Bunlarla birlikte aracımızın tutucu 

kolunun hareket ettirilebilmesi için 1 adetDS3120MG su geçirmezservo motor kullanılmıştır, 

servo motorun kontrolü içinde pwm/servo motorsürücü kontrol kartı kullanılmıştır.  
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Şekil 4.20 Elektronik devre yapısı şematik görünümü 

 

Aracımızın elektronik yapısının muhafazası için araç içerisine motajlanabilecek bir elektronik 

kutu tasarımı da gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda kapak görevi de gören bu kutuya ait katı 

model görselleri ve devre elemanlarının bu kutu içerisindeki yerleşimleri Şekil 4.21’de 

verilmiştir. Ayrıca aracımızın elektronik devreleri Protheus programından çizilmiş ve bağlantı 

blokları test edilmiştir. Bu kapsamda aracımızın elektronik şeması Şekil 4.22’de verilebilir.  

 

 
Şekil 4.21 Elektronik devre kutusu  
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Şekil 4.22 Elektronik devre şeması  

 

4.3.2 Sensörler 

 

İnsansız su altı aracımızda aracın rotasyon hareketlerinin ölçülmesi için ivme ölçer, aracın su 

alması durumunda araç içerisindeki sıvı seviyesinin kontrolü için sıvı seviye ölçersensör, araç 

içi sıcaklığın ölçümü için sıcaklık ölçer sensörve aracın dalış miktarının ölçülmesi için basınç 

ölçer sensörler kullanılacaktır. Bu kapsamda seçilen sensörlere ait bilgiler aşağıda detaylı 

olarak verilmiştir.  

 

İvme ölçer:Aracımızda 3 eksenli ivme ölçer olarak ADAFRUIT ADXL345 seçilmiştir. 

Yüksek ölçüm aralığı, yüksek hız izlemede başarılı olduğundan tercih edilmiştir. 

Özellikleri: 

Uzunluk 25mm / 0.95 inch 

Genişlik 19mm / 0.75 inch 

Yükseklik 3.14mm / 0.12 inch 

Ağırlık 1.27g 
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Basınç ölçer;Aracımızda basınç ölçersensör olarak MPX10DP basınç sensörüseçilmiştir.. 

Yüksek doğruluk ve hassasiyete sahip olduğundan dolayı tercih edilmiştir. 

Özellikleri:                                                                           

 

 

 

Sıcaklık sensörü:Aracımızda sıcaklık sensörü olarak DS18B20 sıcaklık sensör kiti 
seçilmiştir. 

Özellikleri; 

 

 

 

 

 

Sıvı Seviye Sensörü:Aracımızda, Raspberry Pi B+ modeline uygun su seviye 

sensörükullanılacaktır. 

Özellikleri; 

 

 

 

 

4.3.3 Motorlar 

 

İtiş motorları:İtiş motorlarımızda 4800 Kv değerinde su geçirmez fırçasız motorlar 
seçilmiştir. 

 

Özellikler 

 

 

 

 

 

 

Doğruluk ±%1 

Çalışma sıcaklığı -40 - +125 C 

Gerilim 3V – 6V 

İşletme basıncı 10 kpa 

 

Çalışma sıcaklığı -55 - +125 C 

Doğruluk ±%1 

Gerilim 3V – 5.5 V 

Sorgu süresi <750 ms 

 

Boyutları 62 x 20 x 8 mm 

Gerilim 3V – 5Va 

 

Kv değeri 4800 

Boyut 24 mm x 35 mm 

Shaft 2.0 mm 
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Daldırma motorları:Daldırma motorlarımızda 7200 Kv değerinde su geçirmez fırçasız 
motorlar seçilmiştir. 

 

Özellikler 

 

 

 

 

 

 

Servo motor:Aracımızda kullanılacak olan su geçirmez DS3120MG model servo motor 

seçilmiştir. 

 

Özellikler 

 

 

 

 

 

 

Fırçasız motor sürücü devresi: Su altı aracımızda fırçasız motorlarımızı kontrol etmek 

amacıyla xprotorpro sürücü devresi seçilmiştir. 

 
Özellikler 

 

 

 

 

 

 

Servo motor sürücü devresi:Aracımızda manipülatör kolu harket ettirmek amacıyla 
bulunan servo motorunu kontrol etmek amacıyla pwm/servo motor kontrol kartı seçilmiştir. 

 

 

 

 

Kv değeri 7200 

Boyut 30 mm x 24 mm 

Shaft 2.0 mm 

 

 

Hız 0.16 sn / 60 ° 

Durak torkı 19 kg / cm 

Ağırlık  60 gr  

Çalışma gerilimi 4.8 – 6.8 DC 

 

Değeri 25 Amper 

 

 

Özellikleri 

Suya dayanıklıdır 

ve gerektiği 

taktirde motorları 

ayrı ayrı kontrol 

edebilmektedir. 
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Özellikler 

 

 

 

 

 

 

4.4 Algoritma Tasarım Süreci 

 
{Bu kısımda aracın kontrol/navigasyon/güdüm algoritma süreçleri anlatılır. Final tasarımın neden 

seçildiği açıklanır. Final tasarıma yönelik algoritma akış diyagramları verilir.} 

 

Aracımızın operasyondayken izlenebilmesi, uzaktan ve otonom kontrol edilmesi ve takibi için 

yarışma parkurları da gözönünde bulundurularak çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Bu 

kapsamda, aracın çalışma koşullarının seçilmesi, takibi ve algılayıcı sistemlerinin kontrolü 

için bir arayüz algoritması, aracın kumanda ile uzaktan kontrolünün sağlanması amacıyla bir 

kontrol algoritması ve aracın otonom kontrolü için görüntü işleme, hedef tespit ve kontrol 

algoritmaları tasarılanmıştır. Dolayısıyla aracımızın ana algoritmaları aşağıda listelenmiştir. 

 

 Arayüz algoritması 

 Kumanda kontrol algoritması 

 Otonom kontrol algoritması 
 

Algoritma tasarım süreci içerisinde ilk olarak, ara yüz programının algoritması tasarlanmış ve 

kodlanmıştır. Bunun ardından ara yüzden başlatılabilen ve aracın kontrolünü sağlayan 

algoritmalar geliştirilmiştir. Aracımız iki farklı şekilde kontrol edilerek hareket 

ettirilebilmektedir. Bundan dolayı algoritmalarımız bu iki tip kontrol yöntemine göre 

özelleşmektedir. Bu kapsamda aracımızın ara yüzleri içerisinde çalışan algoritmalara ait akış 

lemaları alt başlıklar halinde detaylı olarak verilmiştir. 

 

4.4.1 Arayüz Algoritması 

 

Aracın kontrol edilme şeklinin tercih edilmesi, sensörlerinin ve motorlarının durumları ve 

kalibrasyonlarının görselleştirilmesi ve yer istasyonundan aracın izlenebilmesi amacıyla bir 

arayüz tasarlanmıştır. Akış, tercih seçimine göre alt algoritmalara yönlendirilmekte ve 

özelleşmektedir. Tasarlanan ve geliştirilen bu arayüze ait görseller ve çalışma prensipleri “Dış 

Arayüzler” başlığı altında detaylı olarak verilmiştir.  

 

4.4.2 Uzaktan Kontrol Algoritması 

 

Aracımızın kumanda ile motorlarının kontrol edilmesi ve aracın yönlendirilmesi için Şekil 

4.23’de akış şeması verilen algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritma ile kumandadan sinyal 

alınmakta, alınan sinyaller anlamlandırılmakta ve motor sürücüleri için kontrol sinyalleri 

üretilmektedir. Tasarlanan bu algoritmada, akış, motor sinyallerinin okunması ile 

başlatılmakta ve sinyal olup olmadığı kontrol ettirilmektedir. Eğer sinyal varsa algoritma, 

hareket ettirilecek motorların tespiti ve kontrolü için alt algoritmaya yönlendirilmektedir 

(Şekil 4.23(b)). Alt algoritmada tüm motorlar için sinyal olup olmadığı kontrol edilmekte ve 

 

Boyutlar 65 x 30.4 x 8 mm 

Ağırlık  8.5 gr 

Hız 60 Hz 

Çalışma gerilimi 3.5 – 6 V 
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sinyal alan motorlar tanılandırılmaktadır. Tanımlanan motorlar için tasarladığımız kontrol 

sistemine göre hız kontrolleri gerçekleştirilmektedir.  

 

Şekil 4.23. Kumanda algoritması akış şemaları (a) ana algoritma (b) Motor belirleme ve 

kontrolcü algoritması 

 

4.4.3 Otonom Kontrol Algoritması 

 

Aracımızın yarışmanın otonom görevlerini yerine getirebilmesi için, görüntü işleyebilen ve 

hedef tespit edebilen iki farklı algoritma geliştirilmiştir. Bu algoritmalardan biri engel geçiş 

görevi için diğeri ise denizaltı tespiti ve sualtı aracının konumlandırılması için 

kullanılmaktadır.  

 

Engel geçiş görevi için geliştirilen ve alt algoritmalardan oluşan ana  programa ait akış şeması 

Şekil 4.24’de verilmiştir. Bu algoritmada ilk olarak, sensör verileri ve kamera görüntüsü araç 

üzerinden alınmakta ve ilk görüntü “CircularHoughTransform” metodu ile incelenmektedir. 

Akış şeması Şekil 4.25’de verilen “CircularHoughTransform” metodunda ilk olarak kamera 

üzerinden bir görüntü alınmakta ve gri tonlama yapılmaktadır. Daha sonra bu gri ton resim 

üzerinden minimum ve maksimum piksel aralığına denk gelen çaptaki çemberler tespit 

edilmektedir. Bunun ardından görüntü üzerine eş çapta bir çember çizilmekte ve bulunan 

çemberin merkezi ile kamera merkezi arasındaki koordinatlar tespit edilmektedir. Bu 

kapsamda kodlanan algoritmaya ait bir görsel Şekil 4.26’da verilmiştir. Şekilden görüldüğü 

üzere çember bulunmuş ve kırmızı renk ile belirtilmiştir. Bununla birlikte kamera merkezi ve 

çember merkezi arasındaki mesafe mavi doğru ile gösterilmiştir. Ayrıca mesade ölçümü için 

çemberin alanı da anlık olarak görüntü üzerinde gösterilmektedir. Ayrıca görüntü işleme 

algoritmasının geliştirilmesi ve test edilmesiyle ilgili detaylı bilgiler “6. Test” bölümünde 

detaylı olarak yer verilmiştir.  

 

Ana algoritmaya ait akış şemasından görüldüğü üzere, alınan görüntü içerisinde çember 

bulunamadığı takdirde, ilk olarak taranan piksel aralığı güncellenmekte ve tekrar 

“CircularHoughTransform” metodu ile görüntü içerisindeki çember, alınan görüntünün 

boyutlarını ifade eden piksel aralığında aranmaktadır. Algoritma akışı, en büyük piksel aralığı 

(a) (b) 
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için de bulunamadığı takdirde “Hedef Ara” alt algoritmasına yönlendirilmektedir. Şayet 

çember görüntü içerisinde bulunabilirse, akış şemasında gösterildiği gibi “B” adımına 

yönlendirilmektedir. “B” adımından sonra aracın hedefe yönlendirilmesi 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak, görüntü merkezi ile çember merkezinin 

eşitlenmesi amacıyla alt bir algoritma ile motor sürücüleri hesaplanan fark kadar 

konumlandırmak amacıyla hareket ettirilmekte ve hata miktarı kontrol ettirilmektedir. Eğer 

hata 0’dan büyükse, algoritma tekrar merkez eşitlemesini gerçekleştirmekte, hatanın 

sıfırlanması durumunda ise hedefe doğru aracın ileri yönde hareketi, motorların ileri yönde 

çalıştırılması ile sağlanmaktadır. İleri hareketle birlikte görüntüden alınan alan bilgisi 

üzerinden tespit edilen uzaklık bilgisi kontrol edilerek yaklaşması ve yaklaşırken de merkezini 

koruması sağlanmaktadır. Eğer uzaklık 10 cm’nin altına inerse arac tam ileri yönde 20 cm 

ilerleyerek görev tamamlanmaktadır.  

 

 

Şekil 4.24. Otonom kontrol algoritması akış şeması 

 

 

Şekil 4.25. CircularHoughTransform Metodu ile görüntü içerisindeki çember bulma 

algoritmasına ait akış şeması  
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Şekil 4.26. Görüntü işleme sonucu tespit edilen çember ve görüntü merkez noktası arasındaki 

fark 

 

Algoritma akışı, engelsiz geçiş görevi ana algoritmasında yer alan “Hedef Ara” alt 

algoritmasına yönlendirildiği takdirde araç çember tespit edebilmek için kendisini yeni bir 

pozisyona almaktadır. Akış şeması Şekil 4.27’de verilen bu alt algoritmada, kaydedilen 

değişkenleri ve basınç sensöründen alınan veriler ile başlamaktadır. Algoritma, ilk olarak 

aracın dönüş açısı kontrol edilerek, eğer tam bir tur dönmediyse, aracı 45 saat yönünün 
tersine döndürmekte ve son verileri kaydederek programı tamamlamaktadır. Eğer araç tam bir 

dönerek tarama yaptıysa ve dalış mesafesi 1.5 m’den daha küçükse aracı 30 cm daldırmakta 

ve son verileri kaydederek programı tamamlamaktadır. Şayet dalış mesafesi 1.5 m’den 

fazlaysa aracı 30 cm ilerletmekte ve son verileri kaydederek programı tamamlamaktadır. 

Geliştirilen bu alt algoritma havuz içerisinde mümkün olabilecek her alanı taraması için 

tasarlanmıştır. Bölüm 6’da algoritmanın testleri hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur.  

 

 

Şekil 4.27. Hedef Ara alt algoritmasına ait akış şeması 
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İkinci otonom görev olan, denizaltının tespiti ve sualtı aracının konumlandırılması için de 

benzer şekilde alt algoritmalardan oluşan ana bir algoritma tasarlanmış ve tasarlanan bu 

algoritmaya ait akış şeması Şekil 4.28’de verilmiştir. Akış şemasından görüldüğü üzere, engel 

geçiş görevinde de olduğu gibi algoritmada ilk olarak, sensör verileri ve kamera görüntüsü 

araç üzerinden alınmakta ve ilk görüntü “CircularHoughTransform” metodu ile 

incelenmektedir. Ana algoritmaya ait akış şemasından görüldüğü üzere, alınan görüntü 

içerisinde çember bulunamadığı takdirde, ilk olarak taranan piksel aralığı güncellenmekte ve 

tekrar “CircularHoughTransform” metodu ile görüntü içerisindeki çember, alınan görüntünün 

boyutlarını ifade eden piksel aralığında aranmaktadır. Algoritma akışı, en büyük piksel aralığı 

için de bulunamadığı takdirde “Hedef Ara” alt algoritmasına yönlendirilmektedir. 

Denizaltının tespit edilmesi ve sualtı aracının konumlandırılması algoritması, engel geçiş 

görevi algoritmasından, bu noktada farklılaşmaktadır. Bir başka deyişle, “Hedef Ara” alt 

algoritması bu görev için özelleştirilerek tasarlanmıştır. Ancak “Hedef Ara” alt 

algoritmasından sonra yine benzer adımlarla, aracın hedef merkeze konumlandırılması ve 

hedefe yaklaşması sağlanmaktadır. Bunların ardından araç denizaltına 0.05 m kalana kadar 

daldırılmakta ve eğer araç, denizaltına 0.05 m’den daha yakın bir pozisyona gelirse, bu 

pozisyonda sabit kalarak bekletilmektedir. 

 

Denizaltının tespit edilmesi ve sualtı aracının konumlandırılması algoritmasında yer alan 

“Hedef Ara” alt algoritmasına ait akış şeması Şekil 4.29’da verilmiştir. Şayet çember görüntü 

içerisinde bulunursa, akış şemasında gösterildiği gibi “B” adımına yönlendirilmektedir. B 

adımından sonra aracın hedefe yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ilk 

olarak, görüntü merkezi ile çember merkezinin eşitlenmesi amacıyla alt bir algoritma ile 

motor sürücüleri hesaplanan fark kadar konumlandırmak amacıyla hareket ettirilmekte ve hata 

miktarı kontrol ettirilmektedir. Eğer hata 0’dan büyükse, algoritma tekrar merkez eşitlemesini 

gerçekleştirmekte, hatanın sıfırlanması durumunda ise hedefe doğru aracın ileri yönde 

hareketi, motorların ileri yönde çalıştırılması ile sağlanmaktadır. İleri hareketle birlikte 

görüntüden alınan alan bilgisi üzerinden tespit edilen uzaklık bilgisi kontrol edilerek 

yaklaşması ve yaklaşırken de merkezini koruması sağlanmaktadır. Eğer uzaklık 10 cm’nin 

altına inerse arac tam ileri yönde 20 cm ilerleyerek görev tamamlanmaktadır. 

 

 

Şekil 4.28. Denizaltı aracının tespit edilmesi ve sualtı aracının konumlandırılması için 

geliştirilen algoritmaya ait akış şeması 
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Şekil 4.29. Denizaltı aracının tespit edilmesi için geliştirilen Hedef Ara algoritmasına ait akış 

şeması 
 

4.5 Yazılım Tasarım Süreci 

 
Aracımızın arayüzü, hareketi ve kontrolü için tasarlanan algoritmalar, program ortamına ve 

kütüphanelerine aşina olunması, bir çok kodun açık erişimle kolay ulaşabilirliği sebebiyle, MATLAB 

ortamında geliştirilmiştir. Bu kapsamda MATLAB programına ait birçok kütüphane, kullanım 

amacına göre tercih edilmiştir. Aracımızın arayüzü MATLAB GUI ortamında, kullanıcı kolaylığı 

dikkate alınarak takımımızca geliştirilmiştir. Öte yandan aracımızdaki DC ve servo motorların 

sürülmesi için kullanılan kontrolcü algoritması ve kontrolcü sistemi MATLAB-Control 

SystemToolbox kütüphanesinde geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra, MATLAB-ComputerVisionToolbox 

ve MATLAB-Image ProcessingToolbox kütüphaneleri ile aracın görüntü işleme algoritmaları 

tasarlanmıştır. Ayrıca araç üzerindeki kameralar ve ana kontrülcü kartının MATLAB ile iletişiminin 

sağlanması amacıyla MATLAB-SupportPackage Kütüphanesi kullanılmıştır.   

 

4.6 Dış Arayüzler 
 

Aracın, yer istasyonun izlenebilmesi, kontrol seçiminin gerçekleştirilmesi, motor ve sensör  

durumlarının takip edilebilmesi amacıyla MATLAB GUI ortamında bir arayüz tasarlanmış ve 

geliştirilmiştir. Arayüz algoritması başlatıldığında, kullanıcı tarafından aracın kontrol tercihi 

(otonom ve kumanda), motor ve sensör durumları seçimi yapılabilmektedir. Arayüz 

algoritmasına ait akış şeması ve ana arayüz programına ait görsel Şekil 4.30’da verilmiştir. 

Akış algoritmasına uygun olarak, ana program MATLAB GUI ortamında takımımızca 

tasarlanmıştır. Bu arayüz ile araç pilotumuz kolayca aracın çalışma modunu seçerek aracın 

izlemesini gerçekleştirebilmektedir. 
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Şekil 4.30. Atu-Dynamics UUV-Dyna-01 araç arayüz programına ait görsel 

 

Geliştirdiğimiz arayüzde, kullanıcı, “Uzaktan Kontrol” seçeneği ile aracın kumanda 

yardımıyla pilot tarafından yönetilmesini sağlayabilmektedir. Arayüz programının alt 

programı olan “Uzaktan Kontrol” arayüzüne ait görsel Şekil 4.31’de verilmiştir. Bu arayüz 

üzerinden pilotumuz aracın üzerindeki kameralardan görüntüleri izleyebilecek, motor 

devirlerini, sıcaklığı ve basıncı anlık olarak takip edebilmektedir. Bunlarla birlikte aracın x, y 

ve z eksenleri etrafında yaptığı açıları anlık olarak görebilmektedir. Ayrıca beklenmeyen 

durumlarda aracın güç bağlantısı “Acil Butonu” ile kesilebilmektedir. Aracın güvenliği ile ve 

bu butonla ilgili detaylı bilgiler “5. Güvenlik” bölümünde verilmiştir.  

 

 

Şekil. 4.31. Uzaktan kontrol moduarayüzü 

 

Ana programda, “Otonom Kontrol” butonu seçildiğinde, araç otonom moda geçmekte, 

otonom mod için ana ve alt algoritmalar çalıştırılmakta ve kullanıcı Şekil. 4.32’de verilen 

arayüzle karşılaşmaktadır. Bu arayüzde de araç üzerinden anlık olarak alınan sensör ev 

kamera bilgileri takip edilebilmektedir. Pilot bu arayüz üzerinden, başlangıçta aracın 

çalışmasını başlatabilmekte ve görev bittiğinde otonom kontrolü sonlandırabilmektedir. 



 
 

37 
 

Ancak aracın hareketi tamamen görüntü işleme ile geliştirilen algoritma tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca arayüze yine “Acil Butonu” yerleştirilmiş ve bu butonla aracın 

acil durumlarda güç bağlantısı kesilebilmektedir. 

 

Ana program üzerindeki “Sensör Durumları” ve “Motor Durumları” botunları ile araç 

üzerindeki sensörlerin ve motorların bilgisayarla iletişimi kontrol edilebilmektedir. “Sensör 

Durumları” arayüzüne ait görsel Şekil 4.33’de, “Motor Durumları” aryüzüne ait görsel ise 

Şekil 4.34’de verilmiştir. Görsellerden de görüldüğü üzere araç üzerindeki sensör verileri 

okunabilmekte böylelikle sensörkalibrasyonları ve sensör durumları kontrol edilebilmektedir. 

Öte yandan motorlara sinyallerin gidip gitmediği, motorlardan sinyal alınıp alınmadığı ve 

çalışıp çalışmadıkları, görevlere başlamadan önce izlenebilmektedir. 

 

Tüm arayüzlerde bulunan “Geri” butonu ile kullanıcı, ana programa yönlendirilebilmektedir. 

 

 
Şekil 4.32. Otonom Kontrol moduarayüzü 

 

 
Şekil 4.33. Sensör Durum arayüzü 
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Şekil 4.34. Motor Durum arayüzü 

 

5 GÜVENLİK 

 

Teknofest 2020 İnsansız Su Altı Araç yarışması şartnamesinde belirtilen güvenlik önlemleri 

göz önünde bulundurularak, aşağıda sıralanan güvenlik önlemleri aracımız için sağlanacaktır. 

 Kontrol istasyonunda acil durdurma butonu bulunacaktır. Bu buton ile araca giden güç 

kesilecektir. 

 Araçta kullanılacak kablonun yalıtımı tam ve eksiksiz olacak ayrıca araç açıkta 

elektriksel bağlantı olmayacak şekilde tasarlanacaktır. 

 Araç-Kontrol istasyonu arasında güç ve akım ihtiyacına uygun olarak seçilmiş sigorta 

ile desteklenecektir. 

 Tasarım su geçirmezliği için araç uygun astar ve boya ile kaplanacaktır. 

 Tasarımın ilgili bağlantı yerlerinde kauçuk ile su geçirmezliği desteklenecektir. 

 Aracın keskin köşeleri yuvarlatılacak ve pervaneler nozul içerisinde bulunacak şekilde 

tasarlanacaktır. 

 Aracın üzerinde gevşek parça olmayacak şekilde bağlantılar sağlanacaktır.  

 

6 TEST 

 

Test 1 : Aracın sızdırmazlığı 

 

Araç tasarımı mekanik tasarım bölümünde belirtildiği şekliyle üretildikten sonra, aracın kabuk 

kısmı ilk önce olası sızdırmazlık hatası sonucunda içerisindeki elektronik donanımlara zarar 
gelmemesi için içerisinde donanım olmadan uygun bir havuz içerisinde çeşitli derinliklerde 

test edilecektir. Aracın kabuk kısmı 3d yazıcı teknolojisiyle PLA malzemeden üretilecek ve 

sızdırmazlığın sağlanması için epoksi reçine ile 1mm-1,2 mm aralığında kaplanacaktır, aracın 

kabuk kısmının su almayacağı ve gerekli elektronik donanımları koruyacağı varsayılmaktadır. 

Ancak yapılacak test sırasında aracın kabuğunun su aldığı gözlemlenirse, ilk önce su alınan 

bölge tespit edilerek bunun nedeni araştırılacak ve gerekli düzeltmeler sağlanacaktır. 

Kabuk kısmın su almadığından emin olunduktan sonra elektronik donanımların montajı 

tamamlanacak ve test tekrarlanacaktır.  
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Test 2: Aracın 6 saat boyunca aktif olarak çalıştırılması 

 

Aracın nihai tasarımı sonrasında yapılacak bu test aracın kesintisiz ne kadar uzun 

çalışabileceğini görmek için yapılacaktır. Varsayımsal olarak yarışma sırasında aracın 

ortalama 6 saat aktif olarak çalışacağı düşünülmüştür. 

 

Aracın istenilen 6 saatlik çalışma süresi tamamlanmadan daha kısa bir süre içinde elektronik 

devrelerin ısınması sonucu kapanmasını önlemek amacıylatakımımız buna dayalı bir tasarım 

oluşturmuştur. Ve kapalı bulunan kabuk içerisindeki sıcaklığın ilgili sensörler aracılığıyla ara 

yüz programında sürekli olarak denetlenebilir halde tasarlanmıştır.  

 

Ancak ilgili tasarımsal detayların yeterli olmadığı yapılacak olan bu test sırasında görülmesi 

durumunda takımız kabuk içerisindeki sıcaklığın düşürülmesi ve elektronik donanımların 

üzerinde oluşabilecek sıcaklığın minimum seviyeye indirmek için öncelikle elektronik 

donanımların üzerlerine yerleştirilecek kanatçıkları büyültecek ve kabuk içi hava akışını 

sağlamak üzere yerleştirilen fanı tekrardan gözden geçirecektir.  

 

Test 3: Batma - Çıkma manevralarının test edilmesi 

 

Aracın yapılan simülasyonlara ( Bakınız araç simülasyonları) göre bu manevraları yaparken 

zorlanmayacağı tespit edilmiştir.  

Ancak yarışma sırasında aracımızın bu manevraları sağlayacak 2 motorundan birinin kaybı ve 

elimizde yedek bir motorun bulunmamasıdurumunu senaryolaştırarak ne gibi zorluklarla ve 

ya sorunlarla karşılaşacağımızı görmek için bu motorlardan rastgele birisi deaktif edilerek 

aracın hareket kabiliyetleri test edilecektir. 

 

Takımızın ortak varsayımı tek motorun aracın hareket manevralarını kısıtlamasına rağmen 

aracın yarışı bitirebileceği yönündedir. 

 

Ancak aksine bir durum oluşması ve tek motorla aracın hiçbir manevra yapamaması 

senaryosu durumunda, bu senaryoya uygun daha yüksek güçlü motor tedarikinin ve uygun 

tasarımsal değişiklerin gerekli süre zarfında yapılacaktır. 

 

(Risk planlamasında bahsedileceği üzere bu gibi olası durumlar için takımımız gerekli yedek 

parçaları yarışma sırasında yanında bulunduracaktır.) 
 

Test 4: İleri-Geri ve aracın eksensel olarak dönme manevralarının test edilmesi 

 

Aracın yapılan simülasyonlara( Bakınız araç simülasyonları ) göre ileri-geri ve kendi 

etrafındaki eksensel dönüşlerinde herhangi bir zorluk tespit edilmemiştir.  

Yarışma sırasında yaşanacak herhangi bir motor arızası durumunda araç yarışmanın güvenlik 

önlemlerinde belirtildiği şekilde havuzdan çıkartılacak ve risk analizinde belirtildiği üzere 

takımın yanında yedek bulunacak uygun motor ile arızalanan motorun değişikliği 

sağlanacaktır. 

 

Test 5: Robot kolun test edilmesi 

 

Robot kol tasarımı havuz içerisindeki 1 kg ağırlığa kadar istenilen nesneleri kaldıracak şekilde 

tasarlanmıştır. 
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Robot kolun aracın kontrolü sırasında istenilmeyen bir kaza sonucunda ya da  istenilmeyen bir 

darbe sonrasında kırılması durumunu göz önünde bulundurarak, hali hazırda takımımız 

tarafından özgün bir tasarım olarak 3b baskı ile üretilmiş olan kolumuz tekrardan üretilip 

istenildiği biçimde tekrardan yerine yerleştirilebilecek durumdadır. Risk planlamasında 

bahsedileceği üzere bu gibi senaryolar üzerine takımımız robot kol için gerekli yedek 

parçasını yarışma sırasında hazır bulunduracaktır. 

 

Robot kolun testler sırasında istenilen biçimde çalışmaması ya da gönderilen komutlara 

uymaması durumunda kolun mekanizması ve elektronik bağlantıları kontrol edilerek varsa 

yanlış bağlantı ve temassızlıklar ortadan kaldırılacaktır. Mekanik tasarımda bahsedildiği üzere 

robot kol takımımız tarafından özgün bir tasarıma sahip olup, oluşabilecek çeşitli elektronik 

sorunları ortadan kaldırmak üzere olabildiğince basit tasarlanmıştır. 

Robot kolumuz 3 boyutlu yazıcı ile basılmış (Şekil 6.1) ve takımımızın hali hazırda elinde 

bulunan 1 adet SG90 9g servo motor ve arduinouno aracılığıyla test edilmiştir. Test 

sonucunda robot kolun hareketi denenmiştir. 

 

 
Şekil 6.1. Tutucu kol mekanizması hareket testi 

 
Test6: Ara yüz programının testi  

 

Aracın kontrolünü ve araçla ilgili verileri almamızı sağlayan MATLAB programı kullanarak 

oluşturmuş olduğumuz özgün ara yüz programımızın çalışırlığının kontrolünü sağlamak için, 

aracın gerekli elektronik donanımlarının tedariki yaşamış olduğumuz bu olağan dışı süreçte 

sağlanamadığı için, Arduino kartı kullanılarak motor kontrolleri ve acil durdurma butonu 

fonksiyonları ayrı-ayrı test edilmiştir. Testler sonucunda ara yüz programımızın istenildiği 

gibi çalıştığı görülmüştür.  

 

Araç tamamlandıktan ve aracın tüm sistemi oluşturulduktan sonra ara yüz programımızın testi 

tekrardan yapılacaktır. Ancak ara yüz programında araç kontrollerinin sağlanamaması 

durumunda yarışma öncesinde zaman planlamasında belirtildiği üzere testlerin yapılması ve 

gerekli düzenlemelerin yapılması için ayrılmış bulunan süreçte gerekli düzenlemeler yapılarak 

ara yüzün tam fonksiyonel çalıştığından emin olunarak yarışmaya katılım sağlanacaktır.  
 

Test 7: Yer istasyonunda ve ara yüz programımızda bulunan acil durdurma 

butonlarının test edilmesi 

 

Aracın nihai tasarımı tamamlandıktan ve Test 1: Sızdırmazlık testinde bir sorun olmadığı 

tespit edildikten sonra yapılacak olan bu testte kontrol istasyonumuzda ve ara yüz 

programımızda bulunan acil durdurma butonları ayrı ayrı test edilip araca giden gücün kesilip 

kesilmediği kontrol edilecektir. 
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Kontrol istasyonunda bulunan butonun çalışmaması durumunda bağlantılar kontrol edilip 

sorunun giderildiği tespit edilene kadar bu test uygulanmaya devam edilecektir.Ara yüz 

programımızda ki acil durdurma butonunun çalışmaması durumunda yazılımda bulunan hata 

tespit edilip, yazılım düzenlenecek ve sorunun giderildiğinden emin olunacaktır. 

 

Test 8: Görüntü işleme Algoritmasının test edilmesi: 

 

Aracımızın otonom görevleri yerine getirebilmesi için geliştirdiğimiz görüntü işleme 

algoritması tasarlanmış kodlanmış ve test edilmiştir. Bu kapsamda farklı açılardan ve farklı 

uzaklıklardan görüntüler alınarak, programın çemberi bulup bulmadığı test edilerek (Bknz 

Resim6.2), kodlamadaki hatalar giderilmiş ve çalışma performansı iyileştirilmiştir. Buna ek 

olarak aracın sualtında görüntü alacak olması sebebiyle, su altında görüntü işleme 

programının test edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yarışma parkuruna benzer bir 

ortamda,, tabanında çemberler bulunan bir havuz içerisinde algoritma tekrar test edilecektir. 

Işık kırılmalarının, görüntü üzerindeki etkileri bu sayede belirlenecek, algoritmada ve 

kodlamada düzenlemeler yapılacaktır.  

 

 

Resim6.2. Görüntü işleme programı testleri  

 

Test 9: Araç parçalarının modal testleri ve titreşim analizleri 

 

Aracımız pervanelerindeki dönüş hareketi araç üzerinde titreşim oluşturacaktır. Dolayısıyla 

aracın doğal frekanslarını hesaplamak önemlidir. Bu kapsamda araç parçalarının yapısal 

analizleri COMSOL ortamında gerçekleştirilmiş, nozzle, pervane, kapak ve alt gövdenin ilk 4 

frekansı hesaplanmış ve Tablo 6.1’de verilmiştir. Bunlarla birlikte araç parçalarının ilk 4 

frekansa karşılık gelen mod şekilleri sırasıyla Şekil 6.3, Şekil 6.4, Şekil 6.5 ve Şekil 6.6’de 

verilmiştir.  

 

Tablo 6.1. Araç parçalarının doğal frekansları 

 

Frekans ( Hz ) 

      Parça 

Mod 

Nozzle Pervane Kapak Alt Gövde 

Mod 1 193,72 694,64 187,23 220,18 

Mod 2 235,37 694,68 227,23 272,6 

Mod 3 631,02 1589,2 363,97 317,88 

Mod 4 737,95 1589,2 445,32 354,07 
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Şekil 6.3. Nozzle parçasının ilk 4 doğal frekansı için mod şekilleri 

 

 
Şekil 6.4. Pervanenin ilk 4 doğal frekansı için mod şekilleri 
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Şekil 6.5. Kapağın ilk 4 doğal frekansı için mod şekilleri 

 

 
Şekil 6.6. Kapağın ilk 4 doğal frekansı için mod şekilleri 
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7 TECRÜBE 

 

Aracımızın üretimi henüz gerçekleştirilmediği için test edilememiştir ve yapılan bu projede şu 

ana kadar tasarım ve analizler hususunda yoğunlaşılmıştır. Dolayısıyla aracımızı tasarlarken 

kullanılan katı modelleme programları kullanılmıştır. Bunlarla birlikte yapılan tasarımlar, 

çeşitli mühendislik programları kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda kazanılan 

tecrübeler maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 

 Katı modelleme programlarında mekanik parçaların tasarımı tecrübesi 

 Akış analiz programlarının kullanımı ve bu programların çıktılarının yorumlanması 

tecrübesi 

 MATLAB ile algoritmaların kodlanması ve geliştirilmesi sayesinde programlama, 
algoritma hazırlama ve yazılım tecrübesi 

 Protheus ile devre şeması hazırlanması ve simülasyonun yapılması tecrübesi 

 Üç boyutlu yazıcı ile parça üretimi tecrübesi 

 Görüntü işleme algoritmalarının öğrenilmesi ve görüntü üzerindeki objelerin 

tanımlanması tecrübesi 

 Raporlama ve teknik rapor hazırlama tecrübesi 
 

kazanılmıştır. Ayrıca bu süreç içerisinde yarışma görevlerinden biri olan çember bulma 

algoritması geliştirilerek kodlanmıştır. Bu kod ilk olarak MATLAB-SimulinkToolbox 

kütüphanesinde geliştirilmiştir. Ancak arayüz ile uyumlu olması ve kütüphanenin yetersiz 

kalması nedeniyle Matlab-function olarak tasarlanmıştır. 
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8 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

Projemizin, zaman, bütçe ve risk planları sırasıyla verilmiştir. Projemizin Ön Tasarım Raporunda sunduğumuz zaman planında herhangi bir 

değişiklik yapılmamış olup, bütçe planında tasarımımızda yapılan değişiklikler nedeniyle güncellemeler yapılmıştır. Zaman planı kapsamında İş 

paketi-1, İş Paketi-2 ve İş Paketi-3 tamamlanmış olup, İş paketi 4 kapsamındaki yapılacak bazı faaliyetler de gerçekleştirilmiştir. Genel bir 

değerlendirme yapılacak olursa planladığımız zaman çizelgesine uygun bir şekilde projemizi yürütmekteyiz.  

 

8.1 Zaman Planı 

 

İP 

NO 

İş Paketlerinin 

Adı ve Hedefleri 

Kim (ler) 

Tararafından 

Gerçekleştirileceği 

Zaman 

Aralığı 

(1-8 ay) 

Aylar 

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

1 

Mekanik Tasarım Ali Kandemir 

Hakan Çüroğlu 

M. Kerem Aydınlıoğlu 

Dr. Abdurrahim Dal 

Murat OLCAY 

1-4         
Ana Gövde 

Tasarımı 
1-4 

        

Mekanik Kol 

Tasarımı 
4 

        

2 
Elektronik Yapı 

Tasarımı 

M. Kerem Aydınlıoğlu 

Dr. Abdurrahim Dal 

 

2-4 

        

3 

Yazılım 

Algoritması 
Dr. Abdurrahim Dal 

Murat OLCAY 

1-4 
        

Görüntü İşleme 1-3     

Arayüz Tasarımı 2-3     

Kontrolcü Tasarımı 3-4     

4 

Üretim ve Montaj 

Ali Kandemir 

Hakan Çüroğlu 

M. Kerem Aydınlıoğlu 

Murat Olcay 

5-7         

Araç iskeleti, 

Pervaneler, Motor 

ve pervane yuvası, 

Manipülatif Kol 3d 

yazıcılarla üretimi 

5 

        

Parça Temini 5-6         
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Montaj 5-7         

5 

Test ve 

Doğrulama Ali Kandemir 

Hakan Çüroğlu 

Murat Olcay 

Dr. Abdurrahim Dal 

M.Kerem Aydınlıoğlu 

7-8 
        

Teorik ve deneysel 

sonuçların 

karşılaştırılması 
7 

        

Doğrulanamayan 

sonuçlar için yeniden 

benzetim ve testler 
7-8 

        

 



 
 

47 
 

8.2 Risk Yönetimi Tablosu 
 

NO En Önemli Riskler Risk Yönetimi 

1 

Elektronik Yapı Tasarımı 

Elektronik parçaların programlı malzeme hatası veya 

bozulması durumunda; 

 

 

İlk olarak elektronik bağlantıların 

düzgün ve doğru yapıldığı kontrol 

edilecektir. Bağlantılar tekrar 

yapılarak elektronik parçaların 

çalışma durumu kontrol edilecektir. 

Bunun yanında programlı malzeme 

hatası alındığında aynı görevi yapan 

kartlardan alınan programı 

kopyalayarak hatalı malzemeye 

eklenmesi sonucu kartın işleyişi 

sağlanacaktır. 

2 

Yazılım Algoritması 

Bu iş paketinde yazılım da hataların ortaya çıkması ve 

real time kontrolcü tasarımın da işlemci zamanı ile 

alakalı yaşanacak problemlerde ; 

 

Yazılımda ortaya çıkacak problemler 

için hata ayıklama (debug) 

yapılacaktır karşılaşılacak 

problemlerde Adana Alparslan 

Türkeş Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü öğretim üyelerinden destek 

alınacaktır. Real time kontrolcü 

tasarımında işlemci zamanı çok 

önemlidir bu durumda yaşanacak 

problemlerde vektörizasyon 

yapılacaktır. 

3 

Üretim ve Montaj 

3d yazıcılarla PLA malzemeden üretim yapılamaması 

durumunda; 

 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi Makine 

Mühendisliği Mekanik 

Laboratuvarında bulunan tezgahlarda 

üretim yapılacaktır. 

4 

Motorlar 

Motorların bir ve ya birden fazlasının çalışmaması 

durumunda; 

Yarışma anında oluşabilecek bu riske 

karşı bu koşullara uygun testler 

yapılarak aracın hareket kabiliyeti 

incelenecektir. 

5 

Acil Durum Butonu 

Aracın üzerinde bulunan acil durum butonunun 

çalışmaması durumunda; 

Takımımızın araç için tasarlamış 

olduğu arayüz üzerinden motorlar 

durdurulacaktır. 

6 
Sızdırmazlık 

Sızdırmazlık sorunları durumunda; 

Bu riske karşı yarışma öncesi araç 

için gereken sızdırmazlık testleri 

yapılacaktır. Bunun yanında yarışma 

esnasında yaşanabilecek riskler için 

araç üzerinde tasarlamış olduğumuz 

kapak açılarak yedek parçalar 

takılabilecektir. Bu parçaların temini 

ve tespiti takımımız tarafından 

yapılacaktır. 

7 
Test ve Doğrulama 

Bu iş paketinde teorik ve deneysel sonuçlar birbiri ile 

İlk olarak teorik modeller kontrol 

edilecek, modellerin basitleştirilmesi 
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karşılaştırılacaktır. Deneysel sonuçlar ile teorik 

modeller doğrulanacaktır. Teorik sonuçlar ile deneysel 

sonuçlar arasında fiziksel olarak beklenen farklar 

dışında oluşabilecek anormallikler yarışma açısından 

risk oluşturmaktadır. Ancak bu durum göz önüne 

alınarak İş paketinin süresi belirlenmiştir. Bu problemin 

ortaya çıkması durumunda; 

 

 

için yapılan kabuller göz önünde 

bulundurularak modellerin 

iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir. 

Teorik modellerde herhangi bir 

problem yoksa nümerik çözüm için 

geliştirilen program kontrol 

edilecektir. Benzetimlerin 

gerçekleştirilmesi gerektiği takdirde, 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Makine Mühendisliği 

Bölümü Bilgisayar Laboratuvarında 

ki bilgisayarlarda kullanılarak, 

benzetimlerin hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 

8 

Parça Temini 

Parçaların zamanında temininde yaşanabilecek 

aksaklıklar durumunda; 

Bu durumda parçaların daha çabuk 

ulaşılabilir olanları tercih edilerek 

hazırlamış olduğumuz takvimin 

aksamaması sağlanacaktır. 

9 

3d Baskı Üretim 

3d baskı sırasında karşılaşılacak sorunlar; 
 

3 boyutlu çıktıların alınması 

sürecinde düzgün çıktıların alınması 

hususunda ekibimiz gerekli tecrübeye 

sahiptir. Ve şimdiye kadar üretilmiş 

parçalarda bir olumsuzlukla 

karşılaşılmamaktadır. Ancak baskı 

sırasında oluşan yazıcının düzgün 

çalışmaması, filament sıkışması ve 

benzeri dışsal etmenler yönüyle bazı 

hatalar meydana gelmiştir ve bu 

hataların hep olabileceği 

varsayılmaktadır. Bu durumlarda 

üretim ekibimiz gerekli müdahaleleri 

yaparak bu sorunları çözmektedir. 

10 
Yedek parça 

Yedek parça ihtiyacı durumunda; 

Test 3-4-5 ‘te belirtilen ve 

karşılaşılacak diğer yedek parça 

ihtiyaçlarından kaynaklanan 

durumlar için takımımız hazırlıklı 

olarak yanında araç için gerekli 

yedek parçaları ile yarışmaya katılım 

sağlayacaktır. 
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8.3 Bütçe Planı Tablosu 
 

Ürün Adet Fiyat 

Raspberry Pi 3 Model B+ 1 334,53 

Raspberry Pi Adaptör 5V 3A 1 87,62 

Raspberry Pi Sogutucu Fan 1 71,69 

Kamera Modülü 2 110,79 

Barometrik Basınç-

Yükseklik-Sıcaklık Sensörü 

1 101,95 

Sıvı Seviye Sensörü 1 3,03 

Servo Motor Sürücü Devresi 

I2C Modülü 

1 34,65 

Toshiba 32GB Micro SDHC 

UHS-1 Hafıza Kartı ve 

Adaptörü 

1 71,69 

İhtiyaç dahilinde 

oluşabilecek diğer sensör ve 

modüller için bütçe 

 

 

- 

 

300 

Araç içi bağlantılarda 

kullanmak üzere çeşitli 

konnektör kablolar 

 

 

- 

 

240 

Güç ve veri aktarım kablosu 

( yalıtımlı ve minimum 25 

metre) 

 

 

- 

 

250 

 

 

ESC  

 

 

 

 

4 

 

                   371,69 

 

3W Beyaz Led 

 

4 5,97 

 

3W Kırmızı Led 4 5,97 

 

4800KV Fırçasız Motor 

 

8 216,91 

 

DS3120MG Su Geçirmez 

Servo Motor 

2 215,06 

 

PLA Filament 1000g 

(4 Farklı renkte) 

5 72,99 

 

AC/DC Dönüştürücü için - 240 
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devre elemanları ve 
malzemeler 

Alfais USB uzatma kablosu 5 49,95 

Servo Motor Sürücü Kartı 2 98,37 

 

 

Toplam Fiyat  6468.1 TL 

 

9 ÖZGÜNLÜK 

 

 Hidrodinamik koşullara uygun düşük hidrodinamik katsayıları hedefleyen özgün  bir 

şase tasarımı yapılmıştır. 

 Arayüz tasarımı hiçbir yerden indirilmemiş tamamen takım tarafından projenin 
gereklerine göre tasarlanmış ve yazılmıştır. 

 Aracın otonom kontrolleri ve görüntü işleme algoritmaları tamamen takıma aittir. 

 Aracın pervane tasarımı ve nozzleları gerekli programlarda simülasyonlar yapılarak 

takım tarafından belirlenmiştir. 

 Aracın şase, pervane, nozzle ve manipülatif kolun mekanik parçaları takım tarafından 
3D yazıcı kullanılarak üretilecektir.  
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