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1. RAPOR ÖZETİ 

İnsansız su altı araçları, hızla ilerleyen teknoloji çağında su altı çalışmalarının zorluğu ve 

işlevselliği noktasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda günümüzde büyük önem arz etmektedir. Üç 

tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarıda günden güne artmaktadır. Son 

olarak Akdeniz coğrafyasındaki gelişmeler insansız su altı araçlarının önemini tekrar gözler 

önüne sermiş ve bu alandaki gelişmeleri zorunlu kılmıştır. Aynı zamanda akademik ve 

endüstriyel amaçlı çalışmalarda da ihtiyaç duyulan bir teknoloji haline gelmiştir. PUSAT 

(Pamukkale Üniversitesi Su Altı Teknolojileri) Takımı bu ihtiyaçlar doğrultusunda 2019 

Aralık ayında Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına katılmak üzere Pamukkale 

Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Takımımız farklı bölümlerden öğrencilerden oluşmuş 

ve interdisipliner çalışma yaklaşımını benimsemiştir. Yeni kurulmuş bir takım olmamıza 

rağmen, insansız su altı teknolojileri alanında yaptığımız çalışmaların daha sonraki senelerde 

de devam etmesi için şimdiden alt takımlar oluşturulmasına ve sürekliliğin sağlanmasına 

çalışılmıştır. Raporumuzda insansız su altı aracımızın mekanik, elektronik, algoritma ve 

yazılım süreçlerinden bahsedilmiş ; projenin nasıl hayata geçeceği güvenlik, test, planlama 

gibi tüm yönleriyle anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmalar sırasında kazandığımız deneyimlere 

ve özgünlük konusundaki yaklaşımlarımıza yer verilmiştir. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

İSİM-SOYİSİM OKUL BÖLÜM SINIF 

Ali Atakan MUMCU Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 

Batuhan ŞENKAYA Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği 3 

Fahrettin OKUR Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 

Ahmet ŞAHİN Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1 

Mehmet Rahmi YÜCEÖZ Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3 

Ömer Faruk ARAL Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3 

Bekir Enes DEMİRBİLEK Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 

İlker TOPUZ Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği 4 

 

Tablo 1: Takım Üyeleri 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

 

 

 

 

Şekil 1: Organizasyon Şeması 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

3.1. Ön Tasarım Raporunun Değerlendirilmesi 

Kritik tasarım raporu aşaması için yapılan çalışmalar ön tasarım raporundaki veriler ışığında 

yapılmış olup temel farklılıklar bulunmamaktadır. Ön tasarım raporunda bahsi geçen çoğu 

veri tekrar revize edilerek iyileştirilmiş ve yarışma için optimum araç tasarımında 

kullanılmıştır. İki rapor arasında oluşacak farklılıkların nedeni budur. Yapılan değişiklikler ve 

yapılacak olan işlemler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. 

3.2. Mekanik Tasarım Değişiklikleri 

Su altında dengede kalabilmesi ve gereken görevleri yapabilmesi için mekanik tasarım hayati 

önem taşır. Bu bağlamda ön tasarım raporunda belirtilen mekanik tasarım kullanılacak 

malzemelerde karar kılınması ile beraber iyileştirilmiştir. 

Deney Tasarımı: Çok fazla gerek duyulmayıp kaldırılmıştır. Bunun başlıca nedenleri, zaman 

ve bütçe konusunda yük olup ana tasarım üzerinde de deneyler yapılıp ona göre değişiklikler 

yapılabileceği kararı alınmıştır. 
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Motor ve İticiler: Ön tasarım raporu aşamasında kullanılması planlanan motorun fiziksel 

parametreli yetersiz görülmüş olup daha iyi itki gücüne ve pervane analizine sahip olan motor 

ve iticilerle değiştirilmiştir. 

Gövde: İmalat aşamasında montaj, kılavuz açma, yüzerlilik, denge, basınç ve akış analizleri 

gibi nedenlerden dolayı değiştirilen gövde tasarımı yerine daha iyi akış analizi ve basınç 

analizi sağlayan, montaj ve üretim kolaylığı olarak daha üstün bir tasarım gelmiştir. 

Şekil 2: ÖTR Aşamasında Kullanılması Planlanan Gövde Tasarımı 

Bu tasarımın ana sorunlarından biri iticilerin çok fazla dışarıda bulunması. Bu durum görev 

esnasında etrafa takılma, ileri doğru giderken direnç oluşturarak fazladan enerji kaybı yaratma 

ve iticilerin küt bir yapıda bulunarak itici içerisinde fazladan basınç kaybı yaratma gibi 

problemler ortaya çıkarmaktaydı. Aynı zamanda imalat aşamasında döküm prosesine uygun 

olmayan geometrik yapı unsurları bulunması bu tasarımda iyileştirmeler yapılması 

zorunluluğu getirmiştir. Bu gövdenin sahip olduğu direnç ve kaldırma katsayıları (CD = 1.55, 

CL = 1.05) su altı prosesi için uygun görülmemiştir. Suyun yoğunluğun fazla olmasından 

dolayı bu değerdeki direnç katsayıları enerji kaybı açısından ciddi değerlerdir. Revize edilen 

tasarımda bu katsayılar daha optimum düzeye çekilmiştir. 

3.3. Elektronik Tasarım Değişiklikleri  

Güç Kaynağı : Enerjiyi AC-DC dönüşümü ile sağlamak yerine lipo bataryadan sağlanması 

kararlaştırılmıştır. Bu değişimdeki neden AC-DC konvertörlerin yeterli akımı karşılamaması, 

maliyet ve güç aktarım kablosunun oluşturacağı manyetik alan etkisinin veri kablosunda 

parazitlenme yaratabilmesi etkili olmuştur. 

Pixhawk : Pixhawk PX4 kullanmak yerine Pixhawk 2.4.8 kullanılması kararı alınmıştır. Bu 

değişimdeki sebep maliyet ve yeterliliktir. 

3.4. Yazılım Tasarımı Değişiklikleri 

Sonar Bağlantısı : Sonar verilerinin raspberry yerine pixhawk ta işlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu değişimdeki sebep Raspberry’nin görüntü işlemeyi daha rahat yapabilmesi ve Pixhawk 

üzerinden sonar verilerinin işlenmesinin daha verimli olacak olmasıdır. 

3.5. Bütçe Karşılaştırılması  
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ÖTR bütçemize göre kıyasla KTR bütçemiz okulumuzdan da destek alma ihtimaline göre 

güncellenmiştir. Bütçedeki en büyük değişiklikler alacağımız destek miktarına göre T200 

kullanma ihtimalimizin doğmasıdır . Ancak biz yinede kendi iticimizi geliştireceğiz. Bir diğer 

değişiklik ise ÖTR de fiyatından dolayı koyamadığımız görüntüleme sonarını koymamız 

olmuştur. 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Şekil 3: Sistem Tasarımı 

 

Sistem tasarımına ait daha detaylı bilgilere raporun 4.3.1. ve 4.3.2. bölümlerinde yer 

verilmiştir 
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4.2. ARACIN MEKANİK TASARIMI 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Genel olarak projenin tanımını belirlemek çok önemlidir. Buradan yola çıkarak mekanik 

tasarım süreci ve hangi tasarımın seçileceği belirlenecektir. Sualtında yapılan çalışmaların 

karada yapılan çalışmalara kıyasla daha zor olduğu aşikardır. Hem ortam farklılığı hem de 

değişkenliği, haberleşme zorlukları, basınç gibi problemler insansız sualtı araçlarının temel 

özelliklerini belirlemektedir. Buradan yola çıkarak insansız su altı aracının AR-GE çalışmaları 

yapılacaktır. İzlenmesi gereken yol haritası aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

1) Daha önceden yapılmış olan su altı araçlarının tasarım olarak incelenip hangi tasarım 

unsurların neden yapıldığı hakkında neden – sonuç ilişkisinin kurulması. 

2) Buradan çıkarılan sonuçlar ile kendi tasarımımızda ne gibi iyileştirmelerin 

yapılabilirliğinin tartışılması. 

3) Manipülatör kolun hangi mekanik aksam vasıtasıyla hareket edileceğini saptanması ve 

tasarımının yapılması. 

4) Motor, devre kartları, elektronik ve yazılım sistemlerinin büyüklük ve ağırlıklarına 

göre aracın iç hacmi ve boyutlandırılmasının yapılması. 

5) Bu manipülatör kol ile uyum içinde çalışacak aynı zamanda kolun, gövdenin alt 

kısmındaki yuvasına saklanabilecek şekilde örnek tasarım prototiplerinin çizilmesi.  

6) Çizilen bu tasarımların sualtında hangi direnç katsayılarına sahip olacağı ve kaç 

metreye kadar emniyetli çalışabileceği gerek analitik gerek bilgisayar programları 

vasıtasıyla (SOLIDWORKS, ANSYS Workbench Fluent vb.) sağlamasının yapılması. 

7) Çıkan analiz, ergonomik, boyut, üretim kolaylığı gibi sonuçlara göre, unsurları satır 

tasarımları sütun olarak yazarak karar matrisi oluşturularak verilen puanlamalardan en 

yüksek çıkan tasarımın üretilecek tasarım olarak belirlenmesi. 

8) Belirlenen tasarım iki farklı şekilde üretilecektir. Bunlar poliüretan reçine ve üç 

boyutlu yazıcı ile üretimlerdir. Hangisinin mukavemet değerleri daha iyi sonuç verirse 

o tasarımın kullanılması. 

9) Güvenlik önlemleri için gerekli sızdırmazlık elemanları (o-ring vb.) kullanılarak boş 

gövde olarak sızdırmazlığının denenmesi. 

10) Elektronik – yazılım algoritması bittikten sonra, testi yapılabilmesi için deney 

düzeneğinin yapılması ve sızdırmazlığının denenmesi. 

11) Eğer beklenmedik bir problem ile karşılaşılmaz ise elektronik – yazılım tasarımı ana 

tasarıma aktarılarak mekanik tasarım süreci tamamlanması. 

4.2.1.1. Tasarımda İzlenilecek Yöntemler 

Fersah – 1538 insansız su altı aracı, günümüz teknolojisine uygun donanımlı ve amaca 

yönelik geliştirilebilen bir araç olarak tasarlanmaktadır. Bunu sağlayabilmek için prosese 

bağlı olarak doğru mühendislik yaklaşımları yapmak önemlidir. Yapılacak her adım, bu süreç 

içerisinde bilimsel dayanağa sahip olup, tarafımızca tasarlanabilen en uygun tasarımda nihai 

karar verilmesi amaçlanmaktadır. Su altı aracının, istenilen hidrodinamik basınç altında 

yüksek emniyet vermesi, akış tiplerine bağlı olarak düşük dirence sahip olması, kullanılan 

bağlantı elemanlarının matematiksel olarak uygun olanının seçilmesi ve sızdırmazlığının 



 
 

9 
 

sağlanması, manipülatör kola cisimleri kaldırabilmek için yeterli tork ve gücün verilmesi gibi 

konularda üstün başarı sağlaması yaklaşımların doğru yapıldığını kanıtlar niteliktedir. 

4.2.1.2. Cıvatalar İçin Mukavemet Hesabı ve Sızdırmazlık Şartı 

Su altı aracında kullanılan cıvata bağlantılarına etki eden işletme kuvveti, su altındaki basınç 

etkisi nedeniyle oluşan hidrostatik kuvvettir (Fiş = FH). Aynı ön gerilme ve aynı işletme yükü 

altında rijit ve esnek cıvataların yük taşıma kabiliyetleri karşılaştırıldığında, dinamik yükler 

altında esnek cıvata kullanılması gerekmektedir[1]. İşletme kuvveti değişmiyor (statik) ise 

sadece maksimum gerilme kontrolü, zamanla değişiyor (dinamik) ise hem maksimum gerilme 

kontrolü hem de genlik gerilmesi kontrolü yapılmalıdır. Yükler aracın hareketlerine göre 

değişkenlik göstereceği için esnek cıvata bu prosesde kullanılmaktadır. 

σ max = 
Fmax

A1
 ≤ (0.6 – 0.8) ∙ Re  

σg = 
Fdinamik

A1
 ≤ 

σG

S
 

Fmax: Maksimum derinlikte oluşan hidrostatik kuvvet (N)       S: Emniyet katsayısı 

A1: Cıvatanın diş dibi kesit alanı (mm2) 

Re: Kullanılan cıvatanın akma sınırı (N/mm2) 

Fdinamik: İstenilen derinlikteki hidrostatik kuvvet (N) 

σ G: Cıvatanın mukavemet genlik değeri (N/mm2) 

 

Tablo 2: Cıvatalar İçin Sürekli Mukavemet Genlik Değerleri[2] 

 

 

 

Cıvata Boyutu 

 

Sürekli Mukavemet Genlik Değerleri, σG (N/mm ²) 

Cıvata Kaliteleri 

4.6 ve 5.6 8.8 – 12.9 

arası 

10.9 ve 12.9 (Islah + tekrar 

yuvarlama işlemi görmüş) 

< M8 50 60 100 

M8 – M12 40 50 90 

M14 – M20 35 40 70 

>M20 35 35 60 
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Şekil 4: Yassı Başlı Yıldız Metrik Cıvata (Vida) 

Yukarıda aracın bağlantısında kullanılacak olan cıvata (M5) verilmiştir. İlgili uluslararası 

tablolardan A1 diş dibi kesit alanı; 

A1 = 7.75 mm2 olarak bulunur[3]. 

Cıvata, su altında çalışacağından dolayı yapım malzemesi olarak paslanmaz çelik (AISI 304L) 

seçilmiştir. Suya temas bulunan proseslerde en çok kullanılan paslanmaz çelik, korozyon 

dayanımı yüksek olup düşük karbonlu olduğu için AISI 304L kalite paslanmaz çeliktir. 

Re = 205 MPa (AISI 304L) 

Araca, 3 m derinlikte uygulanan hidrostatik kuvvet; 

F3 m = ρ ∙ g ∙ h ∙ A1 = (1000) ∙ (9.81) ∙ (3) ∙ (7.75x10-6) = 0.22 N 

Tablo 1’ deki değerlerden 60 N/mm2 (Mpa) seçilirse; 

S = 
σG ∙ A1

F3m
 = 

(60)(7.75)

(0.22)
 = 2113 

Yapılan işlemler sonucu kullanılan cıvata, 2113 kat emniyetli çıkmış olup akmaya başlaması 

için çok daha derin yerlerde çalışması gereklidir. Bu emniyet bizim için çok olumlu bir 

sonuçtur. Kullanılan cıvataların emniyetli olduğu kadar sızdırmaz bir yapıda olması da 

önemlidir. Sızdırmazlık şartını sağlaması için gerekli denklemler aşağıda verilmiştir. 

K = 
Cc

Cc+Cp
 

Fp = Fiş ∙ (1 – k)  

Fön’ = Fön – Fp > 0   (sızdırmazlık şartı)   

cc: Cıvata rijitliği (N/mm) 

cp: Parça rijitliği (N/mm) 

Fiş: Cıvataya dışarıdan gelen işletme yükü (burada aracımız kaç metre derinlikteyse oradaki 

basınçtan dolayı cıvata başına gelen dik kuvvet olarak tanımlanabilir.) 

Fp: İşletme yükü sonrası parçanın cıvataya uyguladığı tepki kuvveti 
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Fc: İşletme yükü sonrası cıvatanın parçaya uyguladığı kuvvet 

Fön: Dış etkenlerden hiçbir kuvvet gelmiyorken sadece sıkılan moment kadar uygulanan 

kuvvet 

Ön yüklemeli bağlantılarda somun sıkılırken cıvata, Fön ve sıkma momenti kadar 

zorlanmaktadır. Araç suyun altındayken ayrıca cıvata üzerine statik ve dinamik ilave işletme 

yükü etki etmektedir. Sıkma momenti tork anahtarı vasıtasıyla ölçümü yapıldıktan sonra Fön 

bulunur ve cıvatalardaki kuvvet – deformasyon diyagramlarından da Fp bulunur. Ayrıca Fiş = 

Fc + Fp bağlantısı bilinmektedir. Her bir cıvataya düşen işletme yükü (Fiş) toplam işletme 

yükünün cıvata sayısına bölümüyle bulunabilir. Bu hesaplamalarla bulacağımız Fön’ yükü 

pozitif ise emniyetli bir tasarım yaptığımız sonucuna varılmaktadır. Fakat ne kadar cıvata 

bağlantısı var ise o kadar sızdırmazlık elemanı kullanılması gerekmektedir ve tasarım 

açısından da çok komleks ve kötü bir görünüşe sahip olmasına neden olmaktadır. Tasarım 

üzerindeki çalışmalar bu tip mühendislik yaklaşımlarıyla devam etmektedir. 

4.2.1.3. Muhtemel Akış Tipleri ve CD, CL Katsayılarının Önemi 

Akan akışkanın cisme akış yönünde uyguladığı kuvvete direnç denir. Direnç, tıpkı sürtünme 

gibi çoğunlukla arzu edilmeyen bir etkidir ve bunu en aza indirebilmek için gayret edilir. 

Çünkü direncin fazla olması enerji kaybına yol açmaktadır.[4] 

CD = FD / (
1

2
ρV2A) 

CL = FL / (
1

2
ρV2A) 

CD = Direnç katsayısı 

CL = Kaldırma katsayısı 

FD = Direnç kuvveti (N) 

FL = Kaldırma kuvveti (N) 

ρ = Akışkanın yoğunluğu (kg/m3) 

V = Akış hızı (m/s) 

Wdirenç = FD ∙ V (Dirençten dolayı oluşan enerji kaybı, W) 

Direnci azaltmak için akla gelen ilk düşünce akış ayrılmasını azaltmak için su altı aracını 

akım çizgili hale getirmek ve böylece basınç direncini düşürmektir. Ancak akım çizgili 

tasarım, basınç ve sürtünme dirençleri üzerine ters etki yapar. Bu tasarım, sınır tabakanın 

ayrılmasını geciktirerek basınç direncini azaltır. Yukarıda verilen denklemler ile bu 

tasarımların analitik olarak çözümlenmesi çok zordur. Çünkü tasarımlar düzgün geometriye 

sahip değillerdir ve CD, CL katsayıları ancak düzgün geometride analitik olarak çözülebilir. 

Bu katsayılar Reynolds sayısına bağlıdırlar. Direnç katsayısı, Reynolds sayısının düşük 

(sürünme akışı), orta (laminer akış) ve yüksek (türbülanslı akış) olduğu bölgelerde farklı 

davranışlar sergilemektedir.[7] 

Re = 
ρVD

µ
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ρ = yoğunluk (kg/m3), V = akışkan hızı (m/s), D = çap (m), µ = dinamik viskozite (kg/ms) 

*Dairesel kesit bilinmiyor ise hidrolik çap tanımı yapılır. Dh = 4Ac/p 

Re ≤ 1 (Sürünme akışı) 

Re ≤ 2x105 (laminer akış, dairesel)  Re ≤ 5x105 (laminer akış, düzlemsel) 

Re > 2x105 (türbülanslı akış, dairesel) Re > 5x105 (türbülanslı akış, düzlemsel) 

Yapılan tasarımlarda ise CD ve CL katsayılarını ANSYS Workbench Fluent programı ile 

iterasyonlar sonucu bulunacaktır. 

 

Şekil 5: Uçan Kanatları Üzerine Gelen Direnç ve Kaldırma Etkileri[5] 

Yukarıda örnek olarak gösterilen uçak kanadı verilmiştir. Tasarımsal olarak uçak kanatlarında 

maksimum kaldırma, minimum direnç özellikleri istenmektedir. Su altı aracı da sonuç olarak 

bir akışkanın içinde olduğu için tasarımlarımız bu kesit geometri şeklinde oluşturularak 

minimum direnç özellikleri gözlemlemek istenmektedir. 

4.2.1.4. Fersah – 1538’in Hidrostatik Basınç ve Direnç Analizi 

Bilgisayar ortamında tasarlanan ve ANSYS Workbench Fluent’ de analizlerle desteklenen 

modeller somut bir forma dönüştürülürken karşılaşılacak sıkıntıları en aza indirmek için bu 

analizler gerçekleştirilmektedir. Fersah-1538 su altı aracı için bu tasarım tarzında karar 

kılınmıştır. Aşağıda değişik görünüşlerden modellemesi verilmektedir. 
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Şekil 6: Fersah – 1538 

Aracımız 0-1 m/s hız aralığında gidecektir. Yapılan analizler bu hızların ortalaması olan 0.5 

m/s hıza göre yapılmıştır. Diğer parametreler olarak suyun T = 300K sıcaklığındaki 

yoğunluğu, akış türü de türbülanslı (k-epsilon) olarak belirlenmiştir. K-epsilon olarak analiz 

yapılmasının nedeni gerçek uygulamalarda en çok kullanılan tür olmasıdır. Bu yöntem 
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momentum ve enerji denklemlerine uygulanarak zaman ortalamalı temel denklemler yani 

Reynolds ortalamalı Navier-Strokes (RANS) denklemlerinden çözülür.[6] 

        

 

Şekil 7: Fersah -1538’in Mesh Yapısı 

Mesh yapısı iterasyonlarla bulunan sonuçların daha doğru çıkması için sıkı yapılmıştır. Bu 

proses için CD ve CL katsayıları 1000 iterasyon sonucu yaklaşık dört saatte çözülmüştür. 

 

Grafik 1: Fersah – 1538’ in Gövde CD Direnç katsayısı 
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Grafik 2: Fersah – 1538’ in Gövde CL Katsayısı 

Fersah – 1538’in ayak kısımları ince ve akışa paralel olarak gireceğinden dolayı direnç 

katsayısı çok düşüktür. Burada direnci oluşturan aksamlar gövde ve pleksiglass tüptür. İkisi 

de akım çizgili geometriye sahip oldukları için CD düşük çıkmıştır. Ön tasarım raporu 

aşamasında karşılaşılan bu engel geometrinin değiştirilmesiyle ortadan kaldırılmıştır. Aracın 

suyun altında maruz kalacağı etkin basınç, 3 m derinliğe göre aşağıdaki gibi basitçe 

hesaplanabilmektedir. 

P = ρ ∙ g ∙ h = (1000) ∙ (9.81) ∙ (3) = 29.5 kPa 

  

Şekil 8: Fersah – 1538’in Etkin Basınç Dağılımı 

İleri yönde belirli bir hız hareketinden dolayı basınç dağılımı ön tarafta fazladır. Kıç kısmında 

ufakta olsa kırmızılık yani yüksek basınç görülmesinin sebebi ise kritik kesitin orada 

bulunmasıdır. Döküm esnasında en uygun radyus ile yuvarlanıp zorlanma en aza 

düşürülecektir.  
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Şekil 9: Fersah – 1538’in Hız Dağılımı ve Akış Çizgileri 

Kesitlere doğru yani hız sınır tabakasına doğru hızın değeri sıfıra yaklaşmaktadır. Bilindiği 

üzere hız, cismin kenarlarına teğet yerlerde sıfır değerini almaktadır. Kesitler mavi renkte 

görünmektedir bu da yapılan analizin mantıklı bir sonuç olduğunu göstermektedir. Aynı 

zamanda akış çizgileri düzgün olup suyu iyi yardığı, vorteksler olsa da düşük hızlarda fazla 

direnç oluşturmayacağı yukarıdaki grafiklerde gösterilmiştir. 

4.2.1.5. Pervane Analizi 

Aracın su altında sevk edilebilmesi için pervanesi tasarlanmış ve bu tasarıma ait üç boyutlu 

model hazırlanarak pervane, bir yuva içinde olduğu için iç akış tarzına uygun ANSYS 

Workbench programı yardımıyla CFX analizleri gerçekleştirilmiş ve pervanenin hidrodinamik 

performans karakteristiği doğrulanmıştır. Şekil 10, Şekil 11, Şekil 12, Şekil 13 ve Şekil 14’de 

yapılan çalışmalar görülmektedir. 

 

Şekil 10: Pervanenin Mesh Yapısı 
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Şekil 11: Ön Yüzey Basınç Dağılımı 

 

Şekil 12: Arka Yüzey Basınç Dağılımı 

Şekil 13: Motorun Verdiği Ortalama Devir Sayısına Göre Akış Çizgileri 
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Sistemin monte edilmesi ve çalıştırılmasının ardından deneyler tamamlanacaktır. Yapılan 

ölçümlerden su altı modeline ait manevra kabiliyeti saptanacak ve aracın hareketi, analizler 

sonucu tekrardan ifade edilecektir. Aşağıda 200 iterasyon sonucu pervanenin direnç katsayısı 

bulunmuştur. Değer olarak küçük olup itici içinde enerji kaybı da küçük olacaktır. 

 

Grafik 3: Pervanenin CD direnç katsayısı 

Şekil 14: Ortalama Girdi Değerlerine Göre Eksenlerdeki Kütle ve Momentum Dalgalanmaları 
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Motor ve iticiler dışarıdan hazır olarak tedarik edilecektir. Hazır olarak alınacak motor ve 

iticilerin özellikleri malzemeler bölümünde detaylandırılmıştır. Aynı zamanda iticiler 

takımımız tarafından tasarlanıp üretilecektir. Bu süreç sonunda hazır olarak tedarik edilen itici 

ile karşılaştırması yapılıp hangi itici ve pervane daha verimli ise onun kullanılması 

kararlaştırılacaktır. Yukarıda özgün tasarımımız olan ve analizleri verilen pervanenin ve 

iticilerin teknik resimleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Şekil 15: Tasarlanması Planlanan İtici 

 

Şekil 16: Tasarlanması Planlanan İtici Teknik Resmi 
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4.2.1.6. Pleksiglass Muhafaza Tüpü Montajı ve Analizi 

Elektronik-yazılım donanımlarını suya karşı koruyacak olan muhafaza tüpü, iki taraftan ikişer 

tane O-ring ile montajı yapılıp sızdırmazlığı sağlanacaktır. İçinde bulunan stand takımımızca 

tasarlanmış olup yeşil renk ile gösterilen çubuklar ön flanşa sabitlenecektir. Ön flanştan 

muhafaza tüpünü açarsak o da dışarıya çıkmış olacak ve iç kısma müdahale edilmesi 

kolaylaşacaktır.  

 

Şekil 17: Muhafaza Tüpünün Parçaları 

 

Şekil 18: Muhafaza Tüpünün Montaj Hali 

 

 

 

 



 
 

21 
 

Gövdenin analizi muhafaza tüpünün dahil olduğu şekli ile yapılmıştır. Fakat akışın 

azımsanmayacak kadar etkisi, tüpün çevresinde de hissedilecektir. O yüzden ayrı olarak da 

incelenmiştir. 

 

Şekil 19: Muhafaza Tüpünün Basınç Dağılımı 

Görüldüğü üzere, flanşın tüpe monte edilmesi için konulan cıvatalara fazla basınç etki 

etmiştir. Kritik kesitin orada bulunmasından dolayı bu olasıdır. Etki edecek olan etkin basınç 

az olacağından dolayı tüp ve cıvatalarda herhangi bir emniyet sorunu yaşanmayacaktır. 

 

Şekil 20: Muhafaza Tüp Üzerindeki Hız Dağılımı 

Basınç dağılımda olduğu gibi kritik kesitte hızda yüksektir. Arka taraf küt bir yapıda olduğu 

için vorteksler oluşmaktadır. Burada olan vorteksler gövde ile birlikte analizi yapıldığında 

Şekil 10’daki gibi az da olsa azaltılmıştır ve daha akım çizgili bir geometri oluşturulmaya 

çalışılmıştır. 
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Şekil 21: Muhafaza Tüpünün Teknik Resmi 

4.2.1.7. Manipülatör Kol Tasarımı ve Montaj 

Su altı aracının, suyun altında görev yapmak amacı ile kullanılan manipülatör kol gerekli 

yataklamalar yapılarak tasarlanmıştır. Servo motora bağlı olarak iletilen torku en iyi şekilde 

kullanabilen, görev anında kavradığı cismi sıkı tutabilen, akış çizgilerini bozmayan, akışa 

karşı direnci az olan ve en önemlisi çalışabilmesi garanti olan bir sistem öncelikli 

amacımızdır. 

Şekil 22: Manipülatör Kol Üstten Görünüş 

Rulmanlar, üzerinden mil veya aksa gelen yükleri karşılayabilmek için destek elemanı olarak 

görev yaparlar. Üzerine gelen yükleri karşılama açısından radyal (sabit bilyeli) ve eksenel 

(eksenel bilyeli) olmak üzere ikiye ayrılabilir[7]. Kullanılacak olan rulmanın hem dönebilmesi 

için hem de yük taşıyabilmesi için iç bileziğin mile, dış bileziğin gövdeye sabitlenmesi 

gerekmektedir. İki parçaya da sıkı geçme ile bağlantıları yapılacaktır. 
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Şekil 23: Sonsuz Vida ve Rulmanlar 

Sonsuz vida ve karşılık dişlisinin kullanım alanları çeşitlidir. Hareketin doğrultusunun 

değiştirileceği yerlerde sonsuz vida sistemi tercih edilebilmektedir. Sonsuz dişlinin çevresi, 

sonsuz vidayı kavrayacak şekilde kavisli olarak yapılır. Bu sistem, hızın önemsiz olduğu fakat 

yükün fazla olduğu yerlerde tercih edilmektedir. Manipülatör kolda bu sistemin 

kullanılmasının nedeni de budur. Görev tanımını ve görevde karşılayacağı yükleri 

karşılayabilecek şekilde diş sayısı artabilir. Görev anında kaldıracağı unsurun fiziksel 

özelliklerine göre bu revize işlemleri yapılacaktır. Miller genellikle sabit – serbest, 

ayarlanabilir ve serbest – serbest olmak üzere üç farklı şekilde yataklanır. Yataklama şeklini, 

mil üzerine etki eden yüklerin şiddeti ve yönleri belirler. Sabit bilyeli rulman, hem iç hem de 

dış bileziği dört taraftan sabitlenirse sabit yatak adını alır. Bu kolda kullanılan sabit bilyeli 

rulman dört tarafından faturalı kesitler ile sabitlenmiştir. Yük iletiminde eksenel kaçıklık 

olmaması ve sıcaklık farkından ısıl genleşme oluşmayacağından dolayı kullanıma uygundur. 

Manipülatör kol, tasarlanan bütün tasarımlara uygun olarak montajı yapılabilecek şekilde 

olacaktır.  

4.2.2. Malzemeler 

Fersah – 1538’de kullanılacak malzemeler tamamen suya dayanıklı olup, istenilen basınçta 

rijitliğini koruyabilen, yüzey pürüzlülüğü az, motorlar açısından ise istenilen itki kuvvetini 

yaratabilen malzemelerin seçilmesi planlanmaktadır. 

4.2.2.1. Gövde 

Üretim yöntemi olarak iki farklı proses düşünülmektedir. Buna bağlı olarak kullanılacak 

malzemeler değişmektedir. 

4.2.2.1.1. Poliüretan Reçine Malzemesi 

Poliüretanlar, “üretan” bağlantısı içeren bir grup polimer bileşikleridir ve çok çeşitli 

özelliklere sahip olacak şekilde kombine edilebilir. Neme karşı fazla dirence sahip olup, metal 

malzemeler için mükemmel elektriksel yalıtım sağlamaktadırlar. Poliüretan reçineler, 

kürlenmiş halde lastik haldedirler. Bu özellikleri sayesinde hassas devre bileşenlerinin 

muhafaza edilmesinde sıklıkla kullanılmaktadırlar. Aynı zamanda ani ısı değişimleri sırasında 

şok etkilere karşı dayanımı da bulunmaktadır. Poliüretanlar tipik olarak suya, yüksek neme ve 

sıcaklığa en dayanıklı kaplama malzemelerindendir ve döküm yöntemi ile de istenilen 

modeller oluşturulabilmektedir[8]. Bu özellikleri sayesinde gövde üretiminde kullanılacak 

malzeme olaracaktır. 
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4.2.2.1.2. PLA Filamenti 

Diğer üretim prosesimiz ise üç boyutlu yazıcıdır. Kullanılacak filamentin yapısına göre 

özellikler değişmektedir. Filament olarak kullanılacak PLA malzemesi mısır nişastası ve şeker 

kamışından üretilen organik bir biyopolimer ve termoplastiktir. Bu nedenle, insan sağlığına 

zararlı değildir. Sert bir yapıya sahip olup, dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir. Elastik 

şekil değiştirme kabiliyeti vardır fakat fazla gerilmelerde (özellikle Von Mises eşdeğer 

gerilme) kırılgan olabilmektedirler[9]. Gövdenin ve kendi tasarımımız olan iticilerin bazı 

kısımları bu malzeme ile üretilicektir. PLA malzemesinin mekanik özellikleri aşağıda 

verilmiştir. 

Tablo 3: PLA Mekanik Özellikler 

 

4.2.2.2 Motorlar 

Tasarımlara göre kullanılacak motor sayısı değişmektedir. Motorlar, prosesimizde kritik rol 

oynamaktadır. Gereken güce göre hızı sağlayacak olan motorlar akış çizgileri ve direnç 

katsayısının değişmesinde de neden olmaktadır. Su altı proseslerinde kullanılacak motorların 

en önemli özelliği fırçasız ve su geçirmez olmasıdır. Hazır kullanılacak olan iticilerde bulunan 

motor ve kendi üretimimiz olan itici şeklinde iki başlıkta incelenmektedir. 

T200 (Bluerobotics) 

 

Şekil 24: T200 
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Tam Gaz İtme Nominal (16 V) 5.25/4.1 kg f 

Tam Gaz İtme Maksimum (20 V) 6.7/5.05 kg f 

Minimum İtme 0.02 kg f 

Çalışma Gerilimi 7-20 V 

Nominal Akım 24 A 

Maksimum Akım 32 A 

Nominal Güç 390 W 

Maksimum Güç 645 W 

Tablo 4: T200 Özellikler 

Şekil 25: T200 Teknik Resim 

 

EmaXMT2213 

Araçta başta genel risk planlaması olmak üzere güvenlik, maliyet, üretim kolaylığı gibi 

nedenler göz önüne alınarak ve tecrübe kazanılması için araç iticilerini kendi hazır tercihimiz 

dışında bir AR-GE sürecinde kendi izoleli sitemimizin yapılması uygun görülmüştür. Seçilen 

motorun özellikleri aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 26: EmaXMT2213 

Ağırlık 49 g 

Çap 27.9 mm 

Uzunluk 43.16 mm 

Mil 3mm x 11.1 mm 

Çalışma Gerilimi 7.2 – 13 V 

Akım 15A 

Devir 980 rpm 

Tablo 5: EmaXMT2213 

Şekil 27: Takımımız Tarafından Tasarlanan İticinin Teknik Resmi 
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4.2.2.3 Servo Motorlar 

Manipülatör kol için kullanılacak olan servo motorların özellikleri aşağıda verilmiştir. 

1) Çalışma gerilimi: 4.8-6.0V 

2) Zorlanma torku: 10 kg.cm- 4.8V, 12 kg.cm- 6.0V 

3) Çalışma hızı: 0.16 sn/60°- 4.8V, 0.14 sn/60°- 6.0V  

4) Boyutlar: 38.6 x 18.8 x 34.9 (mm) 

5) Ağırlık: 42gr 

 

4.2.2.4. Manipülatör Kol 

Kullanılacak malzeme PLA filamentidir. Gövde dışarısında yuvası bulanacağından ve gerekli 

hareketleri sağlaması için kullanılacak servo motorlar su geçirmez olduğundan dolayı 

sızdırmazlık sağlanmasına gerek olmamaktadır. Kol gövdeden bağımsız olup sadece kabloları 

karta bağlı olacaktır ve oralarda sızdırmazlık sağlaması için silikon kullanılacaktır.  

4.2.2.5. Pervaneler  

Prosesimizin diğer birçok unsuru gibi pervanelerde üç boyutlu yazıcıdan, PLA filamentinden 

üretilecektir. Poliüretan döküm sırasında pervane üzerindeki eğikliklerden dolayı istenilen 

geometriye dökülemeyebilir ve en ufak hata hareketin dengesiz olmasını sağlayabilir. Bu 

nedenden dolayı dökümden vazgeçilmiştir.  

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

4.2.3.1. Poliüretan Reçine Döküm 

4.2.3.1.1. Model Üretimi 

Model üretilirken dikkat edilecek en önemli husus kalıplamaya uygunluktur. Modelin kalıptan 

herhangi bir sıkıntı çıkmadan sıyrılabilmesi, uygun eğim ve uygun koniklikler ile 

sağlanacaktır. Tasarımın basılacağı üç boyutlu yazıcının tabla ölçülerine göre kesitleri 

alınarak ve montaj yerleri hazırlanarak üç veya dört parça halinde basılmaya uygun hale 

getirilecektir. Nedeni ise model ölçülerine uygun üç boyutlu yazıcı tablasının bulunma 

zorluğudur. Bu hususlar çerçevesinde revize edilen tasarım üç boyutlu yazıcıdan baskı almak 

üzere Simplify3D programı üzerinden gerekli düzenlemeler yapılarak baskıya hazır hale 

getirilecektir. Simplify3D programı, üç boyutlu yazıcıda basılacak tasarımın g kodlarını 

hazırlayan bir dilimleyici programıdır. Simplify3D programında gerekli katman kalınlıkları, 

destek miktarı, dolgu derinliği, basma hızı vb. gibi düzenlemeler yapılarak en uygun model 

çıkarılacaktır.  

4.2.3.1.2. Kalıp Üretimi 

Poliüretan döküm için en çok dikkat edilmesi gereken konu uygun kalıbın hazırlanmasıdır. 

Üretilecek kalıp dişi ve erkek şeklinde olacaktır. Kalıp malzemesi olarak RTV-2 silikon 

malzemesi kullanılması planlanmıştır. RTV-2 oda sıcaklığında yani 25-35 ⁰C sıcaklıkta 

küreselleşme sağlayan bir maddedir. Döküm malzemesi olarak kullanacağımız poliüretan 

karışım reçinesi katılaşırken belli bir sıcaklık ortaya çıkar. RTV-2 silikon malzemesi bu 

sıcaklıklara dayanabilecek bir yapıdadır ve ülkemizde yaygın olarak kullanıldığı için ulaşımı 

kolay bir malzemedir. Bu yüzden RTV-2 silikonun kalıp malzemesi olarak seçilmesi 

planlanmıştır. RTV-2 silikon malzemesi yaklaşık %3 - %4 oranında katalizör ile karıştırılarak 
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döküme uygun hale getirilir. Kısaca su altı aracının gövde üretiminde kullanılacak kalıbın 

işlem basamakları aşağıda verilmiştir. 

1) Üç boyutlu yazıcıdan alınan baskıların birleştirilmesiyle yapılan model kalıp üretimi 

için hazır hale getirilecektir. 

2) Modelin boyutlarına göre hazırlanan ahşap bir kutunun (havuz) içine model alınacak 

ve kutunun zeminine sabitlenecektir.  

3) Poliüretan döküm için gerekli döküm boşlukları oluşturulup havuzun içine 

yerleştirilecektir. 

4) Sonra modelin ve havuzun bütün kenarlarına kalıp ayırıcı wax sürülerek silikonun 

kalıptan daha rahat çıkarılması sağlanacaktır. 

5) Modelin büyüklüğü ve havuz derinliğin hesabı yapılarak bulunacak hacim değeri ile 

ne kadar silikon kullanılacağına karar verilip ardından hesaplanan miktarda silikon-

katalizör karışımı hazırlanacaktır. 

6) Hazırlanan karışım havuz içerisine dikkatli bir şekilde dökülecek ve soğuması 

beklenecektir. 

7) Soğuma gerçekleştikten sonra silikon havuzun içerisinden çıkarılacak ve dişi kalıbın 

oluşturulması için ters çevrilerek aynı işlemler uygulanacaktır. 

4.2.3.1.3. Döküm 

Poliüretan malzeme özelliklerinden 4.2.2. Malzemeler bölümünde bahsedilmiştir. Dişi ve 

erkek kalıp bir araya getirilerek sıkı bir şekilde monte edilecektir. Daha önceden hesaplanmış 

kalıp hacmi kadar poliüretan malzemeleri hazırlanacaktır. Poliüretan dökümü için iki farklı 

etken maddesinin birleşimi gerekmektedir.  A ve B olarak isimlendirilen bu maddelerin bire 

bir oranında karışımı yapılacaktır. Yani oranı aynıdır. Bunun nedeni, eğer B maddesi fazla 

katılırsa malzeme elastik ve çok sünek bir yapıya, eğer A maddesi fazla katılırsa malzeme çok 

sert, gevrek ve kırılgan bir yapıya ulaşır. Karışım yapıldıktan sonra hava kabarcıklarını almak 

için vakum ünitesinde bir dakika süre kadar bekletilecektir. Poliüretan çabuk küreselleşen bir 

malzemedir. O yüzden vakumdan çıkarılan poliüretan karışım kalıbın içine düzgün bir şekilde 

dökülecektir. Ardından katılaşmaya bırakılacaktır. Yaklaşık bir saatlik süre sonra katılaşma 

gerçekleşecektir. Katılaşma gerçekleştikten sonra malzeme kalıptan ayrılacaktır. Dökümden 

kalan artık kısımlar ve yolluklar kesilecek ve yüzey pürüzlülüğünü azaltmak için zımpara 

işlemi uygulanacaktır. Ardından matkap ile istenilen cıvata delikleri açılacaktır. Kılavuz ile 

diş formu elde edilecektir.  

 

Şekil 28: A ve B Maddesi 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

4.2.4.1. Teknik Resimler 

 

Şekil 29: Fersah – 1538’in Teknik Resmi 

 

4.2.4.2. Muhtemel Hacim, Ağırlık ve Alanlar 

Şekil 30: Alan ve Hacim Hesabı İçin Seçili Yüzeyler 
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Şekil 31: Fersah – 1538’ in Hacim ve Yüzey Alanı 

*Bu değerler SOLIDWORKS kütle özellikleri komutu ile hesaplanmış olup poliüretan için 

yoğunluk 500 kg/m3 alınmıştır. İçi boş hali verilen tasarımın ağırlığı elektronik sistem ile 

birleşince 7-9 kg bazına çıkması tahmin edilmektedir. 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Aracımızın elektronik tasarımında besleme gerilimini bataryadan almayı kararlaştırdık. Bunun 

sebebi su üstü kontrol istasyonunda ac-dc dönüştürücüyle gerekli enerjiyi elde etmenin zor 

olması ve bu vasıftaki dönüştürücülerin çok pahalı olmasıdır. Batarya sayesinde çok yüksek 

akımları karşılayabilmekteyiz. Aynı zamanda veri kablosu ve güç kablosunun su üstü kontrol 

istasyonundan araca yanyana iletilmesi durumunda; güç kablosunun oluşturacağı manyetik 

alan etkisinin veri kablosunda parazitlenme yaratmasının önüne geçmesini amaçladık. 

 

 
 

 

Şekil 32: Final Tasarımı Öncesi Enerji Dağıtım Şeması 
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Şekil 33: Final Tasarımı Enerji Dağıtım Şeması 

 

 
 

Şekil 34: Final Tasarımı Öncesi Haberleşme Blok Diyagramı 
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Şekil 35: Final Tasarımı Haberleşme Blok Diyagramı 

 

Anakartlar 

Raspberry Pi 4 kartı su altı aracımızda uzaktan kontrollü görevlerde görüntü ve sonar verisi 

aktarımında, otonom kontrollü görevlerde ise sonar verileri ile navigasyon işlenmesinde, 

görüntü işlemenin yapılmasında ve Arduino’ya bu verilerin iletilmesinde kullanılacaktır. 

 

Şekil 36: Raspberry Pi 4 4GB- Model B 

Raspberry Pi 4'ün ana yönü daha iyi performanstır, daha iyi VideoCoreVI Graphics ile 1,5 

GHz Dört Çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU'ya sahiptir. Pi 4, bir 4K 60fps HEVC videosunu 

bir Micro-HDMI portu üzerinden görüntüleyebilir ve aynı anda iki adet 4K ekrana ancak 

30fps yenileme hızıyla bağlanabilir. 1000Mbps True Gigabit Ethernet ve dört USB portu 

vardır, ancak ikisi USB 2.0 aktarma hızının on katı olan USB 3.0 portlarıdır. Ek olarak, 

Raspberry Pi 4 yeni bir 5V / 3A güç kaynağı kullanmakta ve daha iyi bir dayanıklılığa sahip 

olan ve her iki tarafta da çalışabilen bir USB Tip C portu üzerinden bağlanmaktadır. 

Özellikleri aşağıda verilmiştir. 
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-1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU 64-bit SoC Broadcom 2711 

-4GB LPDDR4 RAM 

-4kp60 HEVC video 

-VideoCore VI Grafikleri 

-5V- 3A çalışmasını destekleyen USB-C güç girişi 

-Gerçek Gigabit Ethernet 

-2 adet mikro HDMI bağlantı portu 4K video (1 × 4K@60Hz veya 2 × 4K@30Hz) 

-2 adet USB 3.0 ve 2 × USB 2.0 portları 

-Bluetooth 5.0 BLE 

-Boyutları: 68.63 x 94.09 x 26.63 mm 

Pixhawk 

Pixhawk kontrol kartı açık kaynak kodlu bir otopilot kartıdır. Sensör verileri burada işlenecek 

ve kontrol algoritması burada işletilecektir. Üzerinde bulunan sensörler haricinde kullanılacak 

farklı sensörler ile veri füzyonu sonucu daha verimli sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. 

Uzaktan kontrollü görevlerde su üstü istasyonundan aldığı komutları yerine getirecektir. 

Otonom görevlerde ise Raspberry ile sürekli iletişim halinde olarak oradan aldığı verilerle 

otonom kontrol algoritması işletilecektir. 

 

Şekil 37: Pixhawk Kontrol Kartı 

Nvidia Jetson Nano (Görüntü İşleme İçin Alternatif) 

Fersah-1538 için görüntü işleme teknolojisine başlandığında görüntü işleme için de 

kullanılması planlanan Raspberry Pi, görüntü işleme sırasında verimli sonuçlar alınmazsa 

görüntü işleme için güzel sonuçlar veren Nvidia Jetson Nano’ya geçilmesi planlanmaktadır. 

Nvidia Jetson Nano görüntü sınıflandırma, nesne algılama, segmentasyon ve konuşma işleme 

gibi uygulamalar için paralel olarak birden fazla sinir ağını çalıştırmanıza izin veren küçük ve 

güçlü bir bilgisayardır. Jetson Nano, modern yapayzeka algoritmalarını hızlı bir şekilde 

çalıştırmak için 4 çekirdekli 64-bit ARM CPU, 128 çekirdekli bir entegre NVIDIA GPU ve 4 

GB LPDDR4 bellek ile 472 GFLOPS sunar. Paralel olarak birden fazla sinir ağını çalıştırır ve 

aynı anda birkaç yüksek çözünürlüklü sensörü işler. 
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Şekil 48: Nvidia Jetson Nano 

Kameralar 

Kamera çalışma sırasında veri aktarımı, görüntü işlemede önemli bir role sahiptir. Kameranın 

anlık görüntü kaydetme sırasında yüksek çözünürlükte yüksek frame/sn alması yarışmanın 

uzaktan kontrol ve otonom kategorilerinde görevlerin başarılı bir tamamlanmasını 

sağlayacaktır. İki adet kamera kullanılarak aracın konumu ve engellere olan uzaklığını 

bulmak istenmektedir. Yarışma için Logitech C920 kamerasını kullanacağız. Bu kamera 

yüksek çözünürlükte yüksek frame/sn değerleri almaktadır. Haberleşme protokolü olarak 

USB kullanır. 

 

Şekil 39: Araç İçi Kamera 

Yarışmada uzaktan kontrol aşamasında operatöre görüş açısından su altı aracının ön kısmını 

görme ve genel konuma hakim olma açısında su atlı aracının üstüne kamera yerleştirilmesi 

planlanmıştır. Araştırmalar sonucunda su altı aracının üstüne yerleştirecek kamera Eken H9R 

seçilmiştir. Ayrıca kamerada balık gözü lens kullanılarak operatöre yakın odak ve geniş görüş 

açısı sağlaması sebebiyle uzaktan kontrol kategorisinde görevler için görüş avantajı 
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sağlayacaktır. Eken H9R 1080 çözünürlükte 30 frame/sn  ye kadar görüntü aktarımı 

yapabilmektedir. 30 metreye kadar su altında dayanıklılık gibi önemli özelliklere sahiptir. 

 

Şekil 40: Araç Üstü Kamera 

Güç Kartları 

Sistemde kullanacağımız bataryalardan ve güç istasyonundan elde ettiğimiz voltaj 

değerlerinin sistem bileşenlerine uygun voltaj değerine gelmesi için bir dizi işlemden geçmesi 

gerekmektedir. Biz burada sistemde güç tüketen aktif elemanların gerekli akım değerlini de 

göz önüne alınarak gerekli olan güç dağıtım kartlarına yer verdik. 

DC-DC Step Down Voltaj Regülatörü 

Bu modül sayesinde istenen güç ve akım değerleri sınırlandırılarak gerekli ana kart, 

aydınlatma ve diğer aktif sitemler için uygun voltaj değeri elde edilecektir. Burada seçtiğimiz 

kartın diğerlerine göre avantajı istenen değerleri vermesinin yanında düşük dalgalanma ve 

kolay kullanım sağlamasıdır. 4-38v arası girilen voltaj değerini, 1,5-36v arası bir voltaj 

değerine düşürebilen voltaj regülatörü kolaylıkla voltaj ayarı yapılabilir. Ürün maksimum 8 

Amper, sürekli kullanımda ise 5 Ampere dayanıklıdır. Güvenlik önlemleri için aşırı akım 

koruması, aşırı sıcaklık koruması ve kısa devre koruması mevcuttur. 
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Şekil 41: Güç Kartı 

Voltaj düzenleme tipi   : PWM modülasyonu 

Giriş voltajı: DC 4-38 V 

Çıkış voltajı: DC 1.25-36 V 

Maksimum akım: 5A 

Maksimum güç: 200 W 

Dönüşüm verimliliği: 95% 

Anahtarlama frekansı: 180 KHz 

Çalışma sıcaklığı:-45 ~ + 85 °C 

Boyut: 6x3.7 cm/2.36x1.46 inç 

 

12V DC – 5V DC Güç Dağıtım Kartı 

Mini POWER HUB, 36 * 36mm ve 4 katmanlı bir PCB'de mümkün olan en yüksek 

performansı ve güvenilirliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. HUB, kameralara, servolara, 

video vericilere, LED'lere vb. güç vermek için senkronize ve regüle edilmiş DC çıkışlar 

sağlar. 
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Şekil 42: 5V Güç Dağıtım Kartı 

 

Pixhawk Power BEC Modülü 

Pixhawk için gerekli olan güç kartı sitemidir. Güç istasyonundan gelen değerleri Pixhawk için 

uygun hale getirir. 

 

Şekil 43: Pixhawk Besleme Kablosu 

Özellikleri: 

Batarya Desteği: 7,4V-22,2V (2-6SLi-Po)  

Çıkış Voltajı:5,3 V             

Çıkış Akımı: 2,25 A  

 Bağlantı Tipi:XT60 hale getirir. 
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Batarya 

Lipo batarya ana besleme olarak kullanılacaktır. 

 

Şekil 44: Batarya 

Özellikler; 

Marka: LEOPARD POWER 

Tip: Yüksek Deşarjlı Li-Polimer Pil 

Model No: 8000mah / 14,8V / 40C 

Minimum Kapasite: 8000mAh 

Konfigürasyon: 4S / 14.8V / 3 Hücre 

Sürekli Deşarj Akımı: 40C (320A) 

Patlamaya Karşı Akım (10 sn): 80C (640A) 

Şarj Hızı: 1-2C (maks.5C) 

Paket Ağırlığı: 755g 

Batarya Boyutları: L 168 x Y 55 x Y 35 mm 

Şarj Konnektörü: JST-XHR 

Plug: XT60 

Aydınlatmalar 

Sistemimizde kullandıgımız aydınlatmalar sualtında kırılan ışığın kamera sensörleri için 

olumsuz bir çalışma ortamı yaratmamasına yönelik kamera görüş açılarına uygun biçimde 

sistem içinde ve araç üzerinde olma üzere iki şekilde son tasarımına uygun bulunmuştur. Araç 

dışında yüzey montajı olacak şekilde konumlandırılacak olan dış aydınlatmalarımız ise su 

izoleli olacak şekilde tasarlanacaktır. 
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Şekil 45: Aydınlatma 

Özellikler; 

Çalışma voltajı: 12 V  

Çalışma gücü: 10 W                                                            

Aydınlatma gücü: 600 lm 

Sensörler 

Basınç Sensörü – MS5837 

Türetilmiş bir büyüklük olan basınç, basınç sensörleri ile ölçülür. Basınç sensörü uygulanan 

basıncı algılayıp, bunu analog bir sinyale çevirir. Analog sinyal ise gerekli dönüştürücüler ile 

uygulamalarda kullanılacak verilere dönüştürülür. 

 

Şekil 46: Basınç (Derinlik) Sensörü 

-Çıkış: I2C 

-Aralığı: 0-30bar 

-Paket: seramik metal 

-Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 ~ 85 Santigrat 
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-Doğruluk: çözünürlük 0.2 mbar 

-Güç kaynağı: 1.5-3.6V 

-Tip: mutlak basınç 

-Elektrik bağlantısı: pad 

-Yenileme hızı: 0.5ms 

SOS Kaçak Sensörü 

SOS kaçak sensörü, su altı aracının elektronik bileşenlerinde herhangi bir büyük hasar 

meydana gelmeden önce, düzgün bir şekilde kapatılmamış, su geçirmez muhafazaya sızan 

suyu hızlı ve güvenilir bir şekilde algılamak için kullanılacaktır. Su geçirmez muhafazalar 

kaliteli olduğu takdirde bir sızıntı olasılığı düşük olsa da kaçak sensörü elektroniklerin 

güvenli olduğu konusunda kullanıcıya büyük bir güven sağlayacaktır. 

 

 

Şekil 47: Kaçak Sensörü 

Yapışkan sırtlı yeniden kullanılabilir dört sünger uçlu prob, su geçirmez bir muhafazanın tüm 

köşelerini, penetratörlerden ön ve arka flanşlara kadar izlemeyi sağlar. Bir sızıntı tespit 

edildiğinde, sinyal VCC'ye kadar yüksekte çekilir ve Pixhawk’a haber verilir.  

Motor Sürücüler (ESC) 

ESC’lerin kullanıldığı model araçlar yüksek akım ile çalışan araçlardır. Bu ürünleri 

kullanmak temel mekanik beceri gerektirir. Teknik sınırların bilincinde olunmalı ve bilinçli 

bir şekilde kullanılmalıdırlar. Şeçilen ESC’ de adet ve özellik olarak motorlarımız ile orantılı 

olacak şekilde aşağıdaki özellikleri barındırmaktadır. 
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Şekil 48: Motor sürücü (ESC) 

-Çıkış: Sürekli 40A, 40A 10 saniyeye kadar   

-Giriş Voltajı: 2-3S Lipo, 5-9 hücre NiMH 

-BEC: 3A / 5V Doğrusal mod BEC. 

-Sinyalinin yenileme hızı: 50Hz - 432Hz. 

-Max hız: 

-2 Kutuplu Fırçasız Motorlar için 210000rpm 

-6 kutup için 70000rpm Bruhsless Motorlar 

-12 kutup için 35000 rpm Fırçasız Motorlar 

-Boyut: 68mm x 25mm x 8mm 

-Ağırlık: 35g 

Konnektörler 

Su içinde çalışma şartları aracımız için oldukça zorlu koşullara yol açmaktadır. Burada 

tasarım aşamasında baştan beri düşündüğümüz sızdırmazlık özelliği cihazım hem temel 

gövdesinde hem de diğer parça ekipmanlarında dikkat edilmesi gereken başlıca tasarım 

sorunlarından biri olarak göze alınmaktadır. En ufak bir sızıntı durumumda cihazın temel 

elektronik kartlarının sıvı nedeni ile zarar görmesi sistemin kendi içinde arıza sebebidir. 

Tasarımda sistemin temel bağlantıları göz önüne alınırsa sızdırmazlık için kablolamada en 

önemli rol konektörlerdedir. Her ne kadar kendi tecrübelerimiz için kendi konektörlerimizi 

yapmayı denesek de konektör tasarımı istenmeyen durumlarda maliyet açısından son derece 

bizi zorlayacaktır. Bizler de bu riske karşı daha güvenli bir ürünle çalışmaya son tasarımımıza 

yer verdik. 
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Şekil 49: Konektör 

Özelikler; 

Standart: 24-28 AWG 

Kullanım Ömrü:5000 sök-tak 

Anma gerilimi: 175V  

Nominal darbe gerilimi: 1750V 

Anma akımı: 2A 

Isı Direnci: -25 ℃ /85℃ 

Soket kaplama: Bakır üzerine altın 

Koruma sınıfı: IP-68 

 

Motor ve Kameralar İçin Kablo Bağlantı Rakoru: 

 

Şekil 50: Bağlantı Rakoru 

Özelikler; 

Kablo çapı(mm): 6-14  

Koruma sınıfı: IP-68           

O-ring tipi: NBR 

Conta: TPV 

Isı Direnci: -40 ℃ /100℃ 

Madde: Pirinç, Nikel kaplı 

Sızdırmazlık İçin Diğer Kablo Bağlantı Yöntemleri: 

Kablo sızdırmazlığı için firmasının bir çözümü olan  kablo penetratörlerini kullanmayı tercih 

ettik. Bu sistem bir izole maddesi ile birlikte kullanılmaktadır. 
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Şekil 51: Kablo Bağlantı Yöntemi 

Özellikler:  

Kablo çapKoruma sınıfı: IP-68           

O-ring tipi: NBR 

Isı Direnci: -40 ℃ /100℃ 

Kablo 

Araç içindeki sistemin ve araç dışındaki kumanda merkezinin haberleşmesi için öngörülen 

haberleşme tipimize göre CAT 6 kablolar kullanılacaktır. CAT 6 kabloları 1gigabit hızları ve 

250 Mhz’e kadar performans sağlar.  Kısa mesafede (55 metre) kullanıldığı takdirde 10 

gigabit bağlantı hızlarını destekleyebilir. 

 

Şekil 52: Bağlantı Kablosu 
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Sonar 

Sonar tarama cihazı hedef  görüntü işleme öncesinde hedef bulmada kullanılacaktır. 

 

Şekil 53: Ping 360 Görüntüleme Sonarı 

Akustik Özellikler; 

Sıklık: 750 kHz 

Işın genişliği: Yatay 2 ° 

Işın genişliği: Dikey 25 ° 

Minimum Aralık: 0,75 m 5 m 

Maksimum mesafe: 50 metre 50 m 

Aralık Çözünürlüğü: % 0.08 aralığı 

50m'de Menzil Çözünürlüğü: 4,1 cm 1.61 inç 

2m'de Aralık Çözünürlüğü: 1,6 mm 0.06 inç 

Mekanik Çözünürlük: 0.9 ° 

Taranan Sektör: 360 ° 'ye kadar değişkenlik 

2 m'de Tarama Hızı: 9 saniye / 360 ° * 

Tarama Hızı: 35 sn / 360 ° * 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

4.3.2.1. Kontrol Algoritması 

 

 

Şekil 54: Kontrol Seviyeleri 

 

Uzaktan Kontrol 

Operatör yazılmakta olan önyüz panelinden; aracın havuzdaki 3 eksendeki konumu ve 4 

eksendeki dengesini kontrol etmelidir, ayrıca operatörün su altı aracı ile görsel teması 

olmayacağından Raspberry Pi üzerinde bulunan 2 kameradan anlık video görüntüsü ön 

panelde bulunacaktır. 

6 eksende hareket sağlanması için operatörün kullandığı joystickten kontrol masasına gelen 

veriler Python yazılım dili ile okunacak ve Pixhawk’a gönderilecek. Pixhawk ilgili ESC’lere 

gerekli PWM sinyallerini gönderecek. ESC’ler motorlara gidecek olan voltajı ayarlayacak ve 

hareket sağlanacaktır. 

Otonom Kontrol 

Otonom bir kontrol sistemi, kullanıcının sonradan inceleyebilmesi için sistemin sonuçlarını 

kendi içerisinde işlemeli[14] ve görevler için çıktılarını anlaşılabilir şekilde SD karta 

yazmalıdır. Aynı zamanda tasarlanacak aracı istenilen şekilde kontrol etmeli ve aracın 
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görevlerini yerine getirmesini sağlamalıdır. Ayrıca yazılan algoritma otonomluk sağlamak 

için sensör verilerini anlık olarak işlemeli ve yapılacak harekete karar vermelidir. 

 

PID Kontrol  

 

Şekil 55: PID Kontrol 

Kalman Filtresi 

Kalman filtresi bir sistemin önceki verilere dayanarak bir sonraki anını tahmin eden bir 

filtredir. Kalman filtresinin algoritması ile sensörlerden okunan verilerin gürültüsü minimize 

edilerek yazılacak olan ana algoritma optimum doğruluğa erişilecektir.   

 

Şekil 56: Kalman Filtresi Karşılaştırma 

Örnek olarak verilen grafikte sensörlerden okunan verinin gürültüsü kalman filtresi ile 

optimize edilebilir ve veriler daha stabil halde okunabilir[15]. Su altı aracındaki sensörlerden 

alınan veriler, sistemin çıkartılacak olan modeli ile birlikte bu filtreleme algoritmasına 

sokulacak ve sensörlerden alınan değerler stabilleştirilmiş olacaktır. 
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4.3.2.2 Navigasyon Algoritması 

 

Şekil 57: Navigasyon Algoritması 

Ataletsel Navigasyon 

Ataletsel navigasyon sistemleri genelde dışarıdan konum bilgisi almanın riskli veya 

engellendiği durumlarda kullanılır.[16] Üzerinde ivme ölçer ve jiroskop bulunan IMU 

sensörüne bağımlı olarak çalışacaktır. IMU sensöründen alınan veriler gerekli matematiksel 

işlemlerden geçtikten sonra su altı aracının konum ve derinlik bilgisi elde edilebilir ve araç 

ulaşması gereken konum için güdümlenme kısmına geçebilir. 

Akustik Navigasyon 

Sonar (Sound Navigation and Ranging), ses dalgalarını kullanarak cismin boyut, uzaklık ve 

diğer verileri görmemize yarayan alet. Sesin su altında yayılmasını kullanarak su altında/ 

üstünde gezmeyi, haberleşmeyi ve diğer cisimleri tespit etmeyi sağlayan bir tekniktir[1]. 

Ping360 belli açıdaki mesafe bilgisini göndermektedir. Şekil 2’de algoritma akışı 

görünmektedir. Sualtı aracımızın göreve başladığında ilk yapacağı iş havuz içinde konumunu 

belirlemesi. Sonardan 0° ,90° ,180° 𝑣𝑒 270° ‘deki mesafe bilgisine ihtiyacımız var. Şekil 2’de 

görüldüğü gibi a ve b uzunlukların toplamı 10m x ve y uzunlukların toplamı 5m. Bu bilgiye 

dayanarak aracın konumunu belirliyoruz. Eğer uzunluklar bizim seçtiğimiz torelans değerinin 

altında kalırsa hedefi görüntü işlemi algoritmalarıyla bulunmaya çalışmaktadır. Görüntü 

işleme diğer başlıklarda anlatılacaktır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dalga_(fizik)
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Şekil 58: Hedef bulma algoritması 

 

Şekil 59: Sualtı aracın konumu 

Sualtı aracının konumunu belirledik ve Hedef arama işlemine başladık. Şekil 3’de görüldüğü 

gibi cihazdan köşeye ok çizilmektedir. Örnek olarak verilirse denklem 1 kullanarak (ϕ) açısı 

belirlenir. 0° başlayarak  ϕ açışına kadar ışınlar çizilir denklem 2 kullanarak yeni çizilen ışının 
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mesafe bilgisi doğruluğu sağlanmaya çalışır. Bu işlem 8 parçaya bölünerek devam eder. Eğer 

mesafe bilgisi  farklı çıkıyorsa cisim vardır ve hedef bilgisini döndürmekte. Aksi takdirde tüm 

işlemler bittiği zaman hedef bulunmazsa sualtı aracın derinliği değiştirilip işlemler tekrardan 

yapılır. 

𝑡𝑎𝑛𝜙 =
𝑦

𝑎
                                                                                                                                           

(1) 

𝑐𝑜𝑠θ=
𝑎

𝑧
                                                                                                                                            

(2) 

 

 

 

Şekil 60: Hedef cismin bulunması 

 

4.3.2.2. Güdüm Algoritması   

 

Sayısal görüntülerde geometrik şekil bulmanın görüntü işlemede birçok uygulama alanı 

bulunmaktadır. İris bulma, plaka bulma, saha üzerinde top bulma ve benzeri uygulamalar 

buna örnek olarak verilebilir. Bir kamera veya benzeri bir algılayıcı yardımı ile elde edilen 

görüntülerdeki şekillerin her zaman eksiksiz yer alması mümkün olmamaktadır ve 

şekillerdeki kopukluklar şekil tespitini zorlaştırmaktadır. Bu noktada hough çember 

dönüşümü ile görüntünün tamamının görülebilir olmadığı durumlarda da olası şekiller tespit 

edilebilmektedir. Hough Dönüşümü, görüntülerdeki doğru ve daireleri tespit etmeyi 

kolaylaştıran, bilgisayarda görme ve görüntü işleme alanlarında kullanılan algoritmalar 

bütünüdür.  Bu çalışmada şekil bulmada kullanılan hough dönüşümünün [10]  dairesel şekil 

tespitinde kullanımı üzerinde durulmuştur.  
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Kodlama yapıldıktan sonra yapılan denemelerde hough çember dönüşümünün bir görüntü 

içerisindeki çemberleri kusursuz ve hızlı bir şekilde tespit edildiği görülmüştür. Yarışma 

sırasında bu algoritmanın kullanılması  

 

 

Şekil 61: Hough Çember Dönüşümünün Algoritması 

 

Örnek görüntüler üzerinde yapılan denemler sonucunda algoritmanın kusursuz bir şekilde 

çalıştığı görülmüştür. 

 

 
Şekil 62: Orijinal Resim 
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Örnek olarak kullanılan resim birden fazla daire içermektedir ve bu dairelerin boyutları bir 

birinden farklıdır.  

 
Şekil 63: Orijinal Resimden Tespit Edilen Görüntüler 

 

Yukarıdaki resimde de görüldüğü daireler farklı boylarda olmalarına rağmen hepsini kusursuz 

bir şekilde tespit etmiştir. Bu çalışmada kaynak görüntüler üzerinde dairesel şekil 

arandığından kullanılan akümülatör matrisi çemberin merkezi olan [a,b] noktaları ve yarıçap 

değeri [r] olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Belirlenen aralıktaki yarıçap değerleri için 

çember merkezi çember denkleminden faydalanılarak bulunabilir.[11] Kameranın yükseklik ve 

genişlik değerlerinin kesiştiği nokta kameranın ortasını verir. Kameranın orta noktasından 

çemberin merkezine çizilen bir r doğrusu bize çemberin su altı aracına göre hangi doğrultuda 

olduğunu gösterir. Motorlar aldıkları girdiler ile çembere doğru su altı aracını yöneltir ve su 

altı aracının çemberin kenarlarına çarpmayacak şekilde içinden geçmesini sağlar.  

 

 

 
 

Şekil 64: Çember Güdüm Algoritması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Şekil 65: Yazılım Süreci 
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4.3.3.1 Sonar Yazılımı 

Sonar kontrolü ve verilerin incelemesi python dili kullanılmıştır ve sonar cihazını kontrol 

edici otopilot modülü olan pixhawk’dır. Elektrikle, herhangi bir temiz 11-25 V güç 

kaynağından beslenebilir ve USB, RS485 veya Ethernet ile iletişim kurar. RS-485 daha uzun 

mesafelerde, gürültülü ortamlarda, daha yüksek hız gerektiren yerlerde, daha çok alıcı 

vericinin gerektiği yerlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir seri iletim ortamıdır. Sonardan 

JST-GH çıkışına sahiptir. Bunun için inline adaptörüne ihtiyaç vardır. Sonardan gelen JST-

GH , adaptörün JST-GH bağlanır. Adaptörden çıkan USB-A ile bilgisayara bağlantı kurulur 

ve böylelikle iletişim için bağlantılar sağlanmış olur.  

 

p = Ping360() 

p.control_auto_transmit(0,399,1,0) 

for x in range(400): 

        p.wait_message([definitions.PING360_DEVICE_DATA]) 

 

yazılan kodu açıklamak gerekirse, ping360  gradyan cinsinden ölçüm yapmaktadır.360° için 

400 gradyan’lık tarama yapması gerekmektedir. Aynı zamanda 1 er gradyanlık (4°’lik) ölçüm 

yapmaktadır.  

 

 

Şekil 66: PING360_DEVICE_DATA 

Şekil 66‘da görüldüğü gibi PING360_DEVICE_DATA içindeki bilgiler verilmektedir. 

Önemli kısımları açıklamak gerekirse transmit_frequency bize ping360 çalışma frekans 

bilgisini istemektedir. Biz en iyi çalışma frekansı olan 800 Hz de çalıştıracağız. Diğer konu 

ise data bilgisi bize 8 bitlik echo strenght(yankı gücü) bilgisini döndürmektedir. 

 distance = known speed of sound in water * (measured time for echo to return /2)  

aldığımız data bilgisiyle yukardaki denklem ile mesafe bilgisini döndermektedir. Kullanılan 

kodlamaları sürekli “for” döngüsünde kullanarak bulunduğumuz konumumuza göre mesafe 

bilgisini göndermiş oluyoruz. 
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4.3.3.2 Çemberin Tespiti 

Su altında çemberin tespiti için OpenCV [12] kütüphanesi kullanılacaktır. OpenCV açık 

kaynak kodlu görüntü işleme kütüphanesidir. OpenCV kütüphanesini Python programlama 

dilinde kullanacağız. Python’ın OpenCv’ye yardımcı Numpy ve Matplotlib gibi açık kaynak 

kodlu kütüphaneler bulundurması görüntü işleme açısından çok önemli avantaj sağlıyor. 

OpenCV kütüphanesi içerisinde görüntü işlemeye ve makine öğrenmesine yönelik 2500’den 

fazla algoritma bulunmaktadır. Bu algoritmalar ile yüz tanıma, nesneleri ayırt etme, insan 

hareketlerini tespit edebilme, nesne sınıflandırma, plaka tanıma, üç boyutlu görüntü üzerinde 

işlem yapabilme, görüntü karşılaştırma, optik karakter tanımlama gibi işlemler rahatlıkla 

yapılabilmektedir. 

4.3.3.3 Denizaltının Tespiti 

Teknolojik sahada görüntü işlemenin yaygınlaşması ve görüntü işleme uygulamalarındaki 

beklenti artışı yapay zekanın görüntü işleme sürecine girmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Güncel bir yapay öğrenme yaklaşımı olan derin öğrenme, yüksek doğrulukta sınıflandırma 

kabiliyetine sahip olması nedeniyle birçok projede kullanılmıştır. Klasik yapay sinir ağı 

yaklaşımından üç temel farklılığı görülmektedir: 

 1) Sistem girişi vektör yerine imge olabilir;  

2) Ara katman sayısı oldukça fazla olabilir;  

3) Eğitim kümesindeki imge ve kategori sayısı oldukça yüksek olabilir.  

Bunun yanında Boltzman makineleri, autoencoders, derin inanç ağları, ve evrişimsel sinir 

ağları, derin öğrenme alanında kullanılan farklı mimariler olarak öne çıkmaktadır. Kullanım 

kolaylığı, yüksek eşleştirme kabiliyeti ve GPU destekli paralel çalışma özellikleri nedeniyle 

evrişimsel sinir ağları[13], örüntü sınıflandırma, nesne tanıma ve tespit etmede güncel 

yöntemler içerisinde yer almaktadır. 

 

Şekil 67: Görüntü İşleme 
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Evrişimsel sinir ağları kullanımı için Python yazılım dili seçilmiştir. Çünkü Python son 

yıllarda yapay zekada en çok kullanılan programlama dilidir ve Python’da yapay zeka için 

geliştirilmiş açık kaynak kodlu kütüphaneler bulunmaktadır. Bizde su altı aracımızda 

denizaltının tespiti için Keras [14] kütüphanesini kullanacağız. Keras, en kısa tanımıyla bir 

Derin Öğrenme kütüphanesidir. Yapı olarak TensorFlow ve Theano kütüphanelerini 

kullanarak çalışır, bu kütüphanelerin zorlayıcı yazım biçimlerine nazaran işlemlerinizi daha 

hızlı ve basitçe gerçekleştirmeye yardımcı fonksiyonları içerir. 

4.3.3.4 Haberleşme 

Robotun üzerinde bulunan Pixhawk ile Raspberry Pi haberleşmesi, üzerinde iki veya daha 

fazla işlemci biriminin haberleşmesi gereken sistemlerin çoğunluğunda kullanılan haberleşme 

protokolü olan MAVLink protokolü üzerinden gerçekleşecektir. Pixhawk üzerinde bulunan 

sensörlerden okunan veriler bu protokol ile Raspberry Pi’a aktarılıp hareket algoritmasına 

dahil edilirken, Raspberry Pi’a bağlı olan kameradan işlenen veriler ve sonar bilgilerinin de 

algoritmaya girmesi sonucu, robotun yönelmesi gereken konum bulunmuş olur. Robotun 

hareketleneceği noktaya gitmesi için gerekli komutlar yine MAVLink protokolü ile 

Pixhawk’a gönderilir ve Pixhawk uygun motorların ESC’lerine gerekli PWM değerlerini 

göndererek robotun hareketlenmesini sağlar.  

4.4. Dış Arayüzler 

Su altı aracının sensörler aracılığıyla topladığı bilgileri göstermek ve operatörün su altı aracı 

ile görsel teması olmayacağından, su altı aracının kontrolünü kolaylaştırmak için tasarlanacak 

olan ön panel şekildeki gibidir. Operatör su altı aracını kontrol etmek için kullanacağı joystick 

haricinde aynı komutları ön panelden de verebilecektir. 

 

 

Şekil 68: Ön Panel 



 
 

56 
 

Ön panelin tamamı Python yazılım dili ile beraber kullanılabilen kütüphaneler ile yazılacaktır. 

Bu kütüphanelerin başında arayüz programlamak için yazılmış olan PyQt5 gelmektedir. Sualtı 

aracının kontrolünde kullanacak olan joystickten alınan veriler Python yazılım dili ile 

işlenecek işlenen veriler bir diziye dönüştürülecek ve su altı aracında bulunan anakarta 

iletilecek. Ön panelin sol üst kısmında havuzun referans haritası su altı aracının havuzdaki kuş 

bakışı konumunu gösterirken, hemen altında bulunan derinlik sensöründen alınan veriler 

gerekli matematiksel işlemlerden geçtikten sonra ön panele aktarılacak olan derinlik bilgisi ile 

su altı aracının üç boyuttaki konumu biliniyor olacak. IMU sensöründen gelen jiroskop, 

pusula ve ivmeölçer verileri ile, kameradan ve su altı aracının üstüne monte edilen üst 

kameradan alınan görüntü sayesinde operatör su altı aracının dengesi ve yönü hakkında bilgi 

sahibi olacak. Ön panelin sol üst kısmında havuzun referans haritası su altı aracının havuzdaki 

kuş bakışı konumunu gösterirken, hemen altında bulunan derinlik sensöründen alınan veriler 

gerekli matematiksel işlemlerden geçtikten sonra ön panele aktarılacak olan derinlik bilgisi ile 

su altı aracının üç boyuttaki konumu operatöre bildirilmiş olacak. IMU sensöründen gelen 

jiroskop, pusula ve ivmeölçer verileri, ana kameradan ve su altı aracının üstüne monte edilen 

üst kameradan alınan görüntüler sayesinde operatör su altı aracının dengesi ve yönü hakkında 

bilgi sahibi olacak ve su altı aracını ve manipülatör kolunu kontrol edebilecektir.Kısaca dış 

arayüzlerin tamamı yazılımcı dostu olarak bilinen, dünya üzerinde gittikçe daha fazla 

kullanıcıya ulaşan Python yazılım dili ile yazılacaktır. 

5.GÜVENLİK 

5.1. Elektriksel Güvenlik 

 

Güvenlik konusunda elektronik alanında olası kaza ya da istenmeyen durumları birden fazla 

başlıklar altında inceleyebiliriz. Burada söz konusu durumlar ilk başta sistemin kendi 

olanakları içinde değerlendirilip daha sonra kaza durumlarına karşı önlemlerimizi aşağıda 

belirteceğiz. İlk olarak olası bir aşırı güç tüketimi için ele alınan durumlarda nasıl bir önleme 

gideceğimizi değinelim. Sistemimizde kullandığımız motorlarımız aşırı güç tüketmektedir. 

Burada motorlar ve diğer aktif elemanlarla birlikte sistem tarafından istenen akım değerleri 

zamanla maksimumu seviyelerinin de üstüne çıkması gibi olasılıklar için bazı önlemler 

almayı daha uygun gördük. Bunun için sistemimizde iki aşamalı bir akım koruyucu devre 

kullanacağız. Bu sistemin ana sistem ve motorlar olmak üzere iki sitemde ayıracağız. 

Kullandığımız ESC ’ler aşırı akım çekmesine karşın giriş akımını maksimumum seviyesini 

belirleyeceğimiz bir güç modülü de kullanacağız. Burada sistemdeki yük dalgalanmaları 

önüne geçmeyi hedeflemekteyiz. Bir başka önlem ise bir nevi akıllı güç istasyonu şeklinde 

sistem sıcaklığını ve kontrolünü yazılım sayesinde algoritma yardımı ile erişime açmaktadır. 

Burada ki temel amaç cihazın uzak kontrolü için güç istasyon bilgilerini de kontrol altına 

almaktır. Sistem için belirttiğimiz acil durum butonu kullandığımız program ara yüzünde 

algoritma ve fiziksel buton şeklinde iki aşmalı bir kesici görevinde olacaktır. Burada 

algoritma ile yazdığımız kesici programın acil durum algoritmasına (aşırı sıcaklık veya yangın 

vb.) geçmesi durumunda ayrı bir fiziksel buton kontrolünü röle ile yapılacaktır. Bu aradaki 

haberleşme arayüz haberleşmesi kontrolcü ve ana kart ile bağlantılı olarak aktarılacaktır.Ara 

yüzde güç istasyonu için acil durum ve sıcaklık bilgisi aşağıdaki gibi sağlanacaktır. 
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Şekil 69: Acil Durum Algoritması 

5.2. Kaçak Sensörü 

Aracın güvenliğinin garanti altına alınması için Kaçak Sensörü kullanılacaktır. Herhangi bir 

sızıntı durumunda araç için yazılan acil durum algoritması devreye girerek araç daha fazla su 

almadan , su üstüne çıkacak ve elektriği kesilecektir . 

 

Şekil 70: Kaçak Sensörü Algoritması 
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5.3. Mekanik Güvenlik 

Sızdırmazlık elemanları, farklı tiplerde olup su altı araçları üzerinde dinamik yük binen 

çalışma şartlarında çok önemli yerlere sahiptir. Çok küçük bir O-ring halkası bile su altı 

araçları üzerinde önemli görevler yerine getirerek, diğer elemanların emniyetli bir şekilde 

çalışmasına olanak sağlar. Tasarım aşamasında, sızdırmazlık elemanları istenilen fonksiyona 

ve çalışma şartlarına uygun olarak seçilmelidir. O-ring halkaları, montaj edildikleri yerde 

radyal veya eksenel yönde deformasyona uğrayarak sızdırmazlık görevini yerine getirirler. 

Fersah – 1538 aracında şerit ve halka olmak üzere iki çeşit O-ring kullanılacaktır. Şerit olan 

dış gövdenin alt ve üst kısmının birleştirirmesinde, halka olanlar ise gerekli cıvata 

bağlantılarında ve pleksiglass tüp için kullanılacaktır. O–ring’ lerin montajı yapılırken 

literatürdeki uygun tolerans değerlerine bağlı kalınacaktır. 

 

 

                          Kapak O-ringler 

Şekil 71: O – ring ve kapak yerleri 

Tüm elektronik – yazılım kısım iç kısma yerleştirilecektir. Geri kalan tüm aksamlar su 

geçirmez malzemelerden seçilecektir. Böylece sızdırmazlıkla doğabilecek problemler 

minimuma indirilmeye çalışılacaktır. Aynı zamanda tasarımın önünde bulunan camda da o-

ring bağlantıları bulunacaktır. Önceden belirtildiği gibi cıvata bağlantıları gerekli formüller ile 

desteklenerek seçimi yapılacak olup sızdırmazlık şartı sağlanacaktır. Aynı zamanda servo ve 

yüzdürücü motorlar su geçirmez olup pervanelerin uçları radyuslanacaktır.  Su geçiren 

motorlar kullanmak zorunda kalınırsa gerekli güvenlik önlemi olarak yalıtımları hassasiyetle 

yapılacaktır.  

Döküm esnasında poliüretan zararlı bir malzeme olduğu için koruyucu gözlük, eldiven ve 

önlük kullanılacaktır. Sonuç olarak sağlık her şeyin başıdır ve takım olarak projeyi geliştirme 

aşamasında bu prensibe bağlı kalınacaktır. 

5.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi - Ekipmanları 

Tüm ekip üyeleri okulumuz bünyesinde bulunan iş sağlığı ve güvenliği hocalarından gerekli 

eğitimi alacaktır. Aynı zamanda gerekli ekipmanlar tedarik edilecektir. 
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6.TEST 

6.1. İticilerin Kilogram Cinsinden İtiş Gücü Testi 

Büyük hacimli bir kutunun içerisine doldurulan su ile iticiler test edilecektir. Düzenekte 

kutunun ortasından bir mil geçirilerek ona da dik şekilde başka bir mil monte edilerek 

kilogram cinsinden itiş gücü test edilecektir. 

 

Şekil 72: Deney Düzeneği 

Yukarıda şematik olarak gösterilen deney düzeneğinde, motor dik milin altında bulunacaktır. 

Kasnağın ucundaki ağırlık ile motorun vermiş olduğu itki dengelenmeye çalışılacaktır. Dik 

milin, orta milin altında kalan uzunluğu ile üstünde kalan uzunluğu eşit olacaktır ve moment 

hesabından kurtulanacaktır. Dengeleme gerçekleştiği zaman itki, deneysel olarak 

bulunacaktır. 

6.2. Manipülatör Kol Testi 

Belirtilen görevlerde manipülatör kolun kusursuz çalışması için baskı kuvveti, dayanım gibi 

testler su altı koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır. Bunun için çeşitli test düzenekleri 

tasarlanmıştır. Manipülatör kolun kavrama gücünü test etmek için hobi araçlarının 

süspansiyon sistemi için üretilmiş yaylardan üç adet paralel bağlayıp bağlantı uç kısımlarına 

tutturulmuş parçalardan sıkıştırılması sağlanarak yayların kısalma boyu ölçülmesi 

planlanmıştır. Bu kısalma miktarından ve üretici firmadan alınacak yay katsayısı vasıtasıyla 

kolun yaklaşık sıkıştırma kuvveti test edilecektir.  

6.3. Poliüretan Malzemesinin Akma Sınırı Testi 

Poliüretan malzemesi sünek bir malzeme olduğu için bu deneyde akma sınırını bulmak bizim 

için yeterlidir. Bunun nedeni ise malzeme akma sınırını aştıktan sonra emniyetli çalışması 
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sona eriyor demektir. Klasik bir çekme deneyi düzeneğine poliüretan deney numunesi 

konularak, uygulanan kuvvet sonucu akmaya başlamadan dayanabildiği en yüksek kuvvet 

değerinin numunenin kesit alanına oranı ile akma sınırı değeri elde edilir. Literatürdeki değeri 

ile karşılaştırılarak sualtı prosesinde ne kadar emniyetli olduğu yorumlanır. 

 

Şekil 73: Deney Numunesi 

6.4. Sızdırmazlık Testi 

Aracın muhafaza tüpünün içine gazete veya peçete gibi ıslandığı kolay belli olan malzemeler 

konarak cıvataların sızdırmazlık şartı verileri ışığında üç metre derinliğinde bir havuzun 

dibine bırakılır. Yaklaşık bir saat sonra tüp açılarak içinin ıslanmadığı test edilir. Sonuçlar 

pozitif çıkar ise tüm elektronik aksam muhafaza tüpünün içindeki standa monte edilerek aynı 

işlem tekrarlanır böylece tüpün sızdırmazlık testi yapılmış olur. Gövdede başka su alıp tehlike 

yaratacak mekanik aksam bulunmadığı için bu yeterli olur. 

6.5. Çember Bulma Testi 

Hough çember dönüşümüyle çemberin bulunmasında elbette algoritmanın test edilmesi 

gerekmektedir. Oluşturulan simülasyon ortamında bu testler mümkün kılınmıştır. Yapılan bu 

testlerde sınanan algoritma başarılı sonuçlar vermiştir. 
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Şekil 74: Görüntüde çemberi bulmak  için yapılan 1. Test 

 

Şekil 75: Görüntüde çemberi bulmak  için yapılan 2. Test 

Farklı mesafelerde gerçekleştirilen bu testlerde algoritma başarılı bir şekilde çemberleri tespit 

etmiştir. Yapılan bu testler sonucunda hough çember dönüşümü başarısını ortaya koymuştur 

ve sualtı aracımızda kullanılması kesinleşmiştir. 

6.6. Gerilim Düşümü, Maksimum Akım, Güç Testi 

Bataryanın dolu ve boş olması durumundeki gerilim düşümleri incelenecektir. Motorların tam 

güçte çalışması durumunda çekilecek maksimum akım ve güç değerleri görülecektir. 

6.7. Derinlik Sensörü ve IMU ile Sabit Derinlik Testi 

Otonom algoritmasında derinlik sensörü ve ımu verileriyle oluşturulacak sensör füzyonunda 

su altı aracının sabit derinlikte kalıp kalmadığı test edilecek ve gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır. 

6.8. Tepkime Süresi Testi 

Haberleşmeden kaynaklı ve yazılım içindeki gecikmelerden dolayı  su altı aracının motor 

hareketlerindeki tepkimesinde ne kadar gecikme olduğu test edilecektir. 

6.9. PID Kontrol Testi 

Kontrol algoritmasında çalışacak PID yönteminin doğruluğu ölçülecek ve gerekli düzeltmeler 

yapılacaktır. 

6.10. Sonar Görüntüleme Testi 

Sonar cihazından gelen verilere göre yazılan yazılımın farklı tip nesneleri nasıl algıladığı ve 

konum bilgileri verilerindeki doğruluk test edilecektir. 

6.11. Arayüz Testi 

Kamera görüntüleri, joystick kontrolü, ımu, sonar, derinlik verilerinin arayüzdeki çalışması 

test edilecektir. 
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7.TECRÜBE 

 

Tablo 6: Tecrübe Tablosu 
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8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması ve Çizelgesi 

İnsansız su altı aracı projesinde ekibin kurulması 19 Ocak 2020 tarihinde başlamıştır. Projenin 

gereksinimleri ile bulunması gereken kişisel donanımlar tespit edilmiş ve 3 Şubat 2020 

tarihinde ekibin ana iskeleti oluşturulmuştur. 15 Şubat 2020 tarihinde ekip üyeleri tamamen 

belirlenmiş ve ilk görev dağılımları yapılmıştır.  

MART 

 

NİSAN 

 

 

 

1.HAFTA Takım tanıtım dosyası oluşturuldu. Su altı aracı tasarımında dikkat edilmesi 

gereken yöntemlerin belirlenmesi için araştırma konuları belirlendi. Hangi ekip 

üyesini hangi konuda araştırma yapacağı belirlenip görev dağıtımı yapıldı. 

2.HAFTA Ekip bir araya gelerek araştırma sonuçları toplandı. Araştırmalar sonucunda 

çıkan verilerin ışığında tekrar görev dağılımı yapıldı. Deney düzeneği tasarımı 

oluşturuldu. Ön tasarım raporu hazırlanmaya başlandı. Nihai tasarımın 

oluşturulması için çalışmalara başlandı ve dış gövde malzemesi seçildi. Nihai 

tasarım olarak düşünülen tasarımların mekanik kısımların nasıl montajı 

yapılacağı, sızdırmazlık konusundaki çözüm önerileri ve üretim yöntemleri 

belirlendi. Tasarımların akış analizleri için çalışmalara başlandı.  

Genel sistem yapısı oluşturulmaya çalışılmış, algoritmalar belirlenmiştir. 

Gerekli elektronik donanımların modelleri araştırılmıştır. 

3.HAFTA Yapılan analizler ışığında tasarımlarda gerekli revizeler yapıldı. Mekanik 

akşamların montajının nasıl yapılacağı, sızdırmazlığın nasıl sağlanacağı, hangi 

üretim yöntemlerinin izleneceği kesinleştirildi.  

Elektronik alt yapı oluşturuldu. Sistem işleyişi algoritmalarla belirlendi, 

4.HAFTA ÖTR raporu hazırlandı ve teknofest yarışma sayfasına gönderildi. 

1.HAFTA ÖTR aşaması sonuçları beklenildi ve olası senaryolara karşı neler 

yapılabileceği tartışıldı. 

2.HAFTA ÖTR aşamasında yapılan çalışmaların nasıl daha iyileştirilebileceği takımımız 

ve danışman  hocamız tarafından tartışıldı. 

3.HAFTA ÖTR sonucu açılandı. Raporun hangi kısmından ne kadar puan aldığımız video 

konferans aracılığı ile görüşülerek eksik puan alınan kısımların geliştirilmesi 

için görev dağılımı yapıldı. 

4.HAFTA Mekanik gövde olarak farklı tasarımlar ortaya konarak üretim kolaylığı, akış 

analizi, sızdırmazlık gibi analizleri tekrar yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar 

ışığında yapım aşamasında kullanılacak malzemeler kesinleştirildi. 

Arayüz yazılımı oluşturuldu. Farklı sonar sistemlerin çalışma prensipleri 

incelendi.  

Görüntü işleme yapıları çalışıldı 
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MAYIS 

 

HAZİRAN 

1.HAFTA KTR teslim edildi. 

2.HAFTA Normalleşme süreci içerisinde her takım üyesine uygun buluşma tarihi belirlendi. 

Final haftası olduğu için pasif çalışıldı. 

3.HAFTA Poliüretan döküm prosesi için havuz oluşturulacak  ve basit şekillerin dökümü 

yapılarak gövde dökümü için alıştırma yapılacaktır. 

4.HAFTA Elekronik ve mekanik malzemeler tedarik edildi. 

 

TEMMUZ 

1.HAFTA Nihai tasarımın test planlaması yapılacak. Deney düzeneğinde sızdırmazlık 

testleri gerçekleştirilmesi için ortam hazırlanacak. 

2.HAFTA BAP desteğinden yüksek fiyatlı ürünlerin tamamlanması 

3.HAFTA Gövde dökümü yapılacak ve gerekli mekanik aksamın montajı yapılacak  

Yeni temin edilen elektronik parçaların denemelerinin kodlamalarının yapılması. 

4.HAFTA Gövdenin boş haliyle sızdırmazlık testi gerçekleştirilecek, deney numunesi olarak 

hazırlanan poliüretan malzemesi çekme testine tabi tutularak akma sınırı deneysel 

olarak belirlenecektir. 

Motorların montajıyla uzaktan kontrol algoritmalarının denenmesi. 

 

 

 

 

 

1.HAFTA Pandemi süreci içerisinde daha aktif çalışmanın nasıl sağlanacağı konusunda 

video konferans düzenlenerek mevcut zaman planlaması revize edildi. 

2. HAFTA Vize haftası olduğu için pasif çalışıldı. 

3.HAFTA KTR raporu için araç tasarımı SOLIDWORKS üzerinden çizildi. Gerekli 

mekanik aksamları ve cıvata montajı sanal olarak yapıldıktan sonra tasarım 

son halini aldı. 

Kontrol algoritmaları kesinleşti. Gerekli yöntemler belirlendi.  

Sonar navigasyon için sistem yapısı oturtulmaya çalışıldı. Yazılım üzerinden 

denemeler yapıldı. 

4.HAFTA Araçta kullanılacak olan itici, motor, pervane, muhafaza tüpü ve genel olarak 

tasarımın ANSYS WORKBENCH programında CFD,CFX analizleri 

gerçekleştirildi. KTR aşamasından sonra gerçekleştirilecek testlerin senaryosu 

belirlendi ve gerekli test düzenekli şematik olarak çizildi ve KTR yazımına 

başlanıldı. 

Elektronik, algoritma ve yazılım tasarımları tamamlandı.Test ve güvenlik 

önlemleri belirlendi bütçe oluşturuldu. 
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AĞUSTOS 

1.HAFTA Beklenmedik sıkıntılar çıkması halinde tasarımda gerekli düzenlemeler 

gerçekleştirecek. Sualtı aracının dengesi kusursuz hale getirilmesi için 

çalışmalar tamamlanacak. Yarışma parkuru hazırlanmaya başlanıp yarışmaya 

yönelik test planlaması yapılacak. Kullanılacak olan motor ve iticilerin 

kilogram cinsinden itiş gücü testi yapılacaktır. 

Otonom kontrol algoritmalarının denenmesi. 

2.HAFTA Sualtı aracının sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videosu çekilip teknofeste 

teslim edilecektir. 

3.HAFTA Parkur planlaması tamamlanıp kurulumu gerçekleştirilecek ve aracın etap 

puanlaması süre tutularak hesaplanacaktır. 

4.HAFTA Testler ve iyileştirmeler devam edecek. 

 

 

EYLÜL 

1.HAFTA Gerekli testlerden ve iyleştirmelerden geçen insansız su altı robotu 

yarışmaya hazır hale getirlecek ve yarışma planlaması yapılacak. Bütün 

ekip toplanıp yarışmaya yönelik motivasyon ve stres kontörlü konuşmaları 

yapılacak. 

Yazılımın son düzeltmeleri yapılacak, gerekli güvenlik önlemlerinin son 

denemesi yapılacak. 

2.HAFTA İnsansız su altı aracı yarışma için yarışma alanına götürülecek. 

22 EYLÜL Yarışma günü 

 

Tablo 6: Haftalık Zaman Çizelgesi 

 

Şekil 76: Aylık Zaman Çizelgesi 
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8.2. Risk Planlaması 

Aracın yapım aşamasında karşılaşılacak en önemli riskler bütçe ve sızdırma riskidir. Herhangi 

bir sızdırma konusunda elektronik aksamlar hasar görebilir. Bunun için bütçenin verimli 

kullanılması önemlidir. Fakat ne kadar verimli kullanılırsa kullanılsın her aksamın yedeğini 

bulmak zordur. Bu durumda karşılaşılacak riskler ve çözüm yöntemleri aşağıda verilmiştir. 

Riskler 

• Epoksi ile sızdırmazlığı sağlanacak takımımız tarafından tasarlanan iticilerin 

sızdırması. 

• SOLIDWORKS üzerinden modellenen tasarımda uygun ölçüler verilmeyip üretim 

aşamasında montajda problem yaratması. 

• Yanlış şekilde dökümün gerçekleştirilmesi. 

• Gövde üzerinde cıvatalar için yanlış kılavuzlar açılması. 

• Sınav dönemlerinde rapor yazımına gerekli zamanın verilememesi. 

• Deney sonuçlarının negatif sonuçlanmasından dolayı oluşacak zaman kayıpları. 

• Pandemi sürecinde olduğu gibi beklenmedik durumlarda projenin gidişatı. 

• Herhangi bir aksamın arza çıkarmasından dolayı gerçekleşecek problemler. 

Çözüm Yöntemleri 

✓ Epoksi malzemesi ile sızdırmazlığı sağlanan boş itici öncelikle o şekilde test 

edilecektir. Epoksi malzemesinin yetersiz kaldığı durumlarda şerit o-ring ile o 

geometriye uygun sızdırmazlık sağlanacaktır. 

✓ Döküm yapılmadan önce dökümde kullanılması için gerekli model 3D vasıtasıyla 

üretilecektir ve doğru dökümden sonra önemi kalmayacak bir parçadır. Bu nedenle 

oluşan ölçü yanlışları bu model üzerinde kontrol edilecektir. Döküm üretiminde 

gerekli yerlere kılavuzu kendimiz açacağımızdan dolayı oluşan yanlışlıklar elle de 

düzeltilebilmektedir. 

✓ Yanlış döküm yapılması ve zaman kaybı oluşturmaması için önceden bol bol değişik 

geometriler üzerinde denemeler yapılacaktır. 

✓ Gövde, ayaklar gibi parçalar bir değil birden fazla şekilde dökülecektir. Bu yüzden 

yanlış kılavuz açılması durumunda yedek parçalar kullanılacaktır. 

✓ Her takım üyesi kendi sınav takvimine göre kendi çizelgesini yapıp takım lideri ile 

paylaşmıştır. Böylece herkesin ne zaman dolu olduğu takım lideri tarafından bilinip 

görevlendirme ona göre yapılmıştır. 

✓ Deney sonuçlarının negatif sonuçlanması durumunda, nerde ne gibi bir sıkıntı olduğu 

anında tartışılıp tespit edilecektir. Böylece zaman kaybı minimuma indirilmeye 

çalışılacaktır. 

✓ Beklenmedik durumlar için takım üyeleri birbirleri ile sürekli irtibat içindedir ve bu 

tarz olaylar sonucu neler yapılacağını hemen tartışabilecek konumdadır. 

✓ Bütçe mümkün oldukça her hazır alınacak parçanın yedeği olacak şekilde ayarlanmış 

ve planlaması yapılmıştır. 
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8.3. SWOT Analizi 

Güçlü Yönler (S); 

1) Yeni bir takım olarak bilgiye aç ve istekli olunması. 

2) Alınan akademik bilgilerin uygulanması aşamasında donanımlı olunması. 

3) Kullanılması planlanan bilgisayar programlarının ulaşılır durumda olması ve takım 

tarafından hakim olunması. 

4) Danışman tarafından gerekli desteğin alınması. 

Zayıf Yönler (W); 

1) Takım üyeleri birbirlerini yeni tanıdığından dolayı başlangıçta iletişimde kopukluklar 

yaşanması. 

2) Kullanılacak çoğu malzemenin yurt dışı menşeili olması. 

3) Takım üyelerinin farklı birçok projede bulunmuş olsa da ilk defa bir su altı prosesinde 

bulunması. 

4) Yoğun ders programı ve farklılığından dolayı proje için gerektiğinden fazla zaman 

ayırılamaması.   

Fırsatlar (O); 

1) Ülkemiz teknolojisi için revaçta bir teknolojik dal olması. 

2) İmalat aşamasında gereken yer ve denenmesi için gerekli fiziki şartların okulun 

bünyesinde bulunması. 

3) Okulumuzun ekonomik olarak olabildiğince destek olması. 

Tehditler (T); 

1) Su altında çalışan bir araç olduğundan dolayı en küçük ayrıntının bile iyice yalıtımı ve 

sızdırmazlığının sağlanması, sağlanamaması durumunda aracın komple bozulmaya 

müsait olması. 

2) Görünürde okul ve okula bağlı kuruluşların dışında sponsorun şu ana kadar 

bulunamaması.  

3) Yaz döneminde takım üyelerinin zorunlu stajı bulunduğundan dolayı istenilen düzeyde 

buluşmaların yapılamayacak oluşu. 
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8.4. Bütçe Planlaması 

 

Tablo 7: Bütçe Planlaması 

 

Henüz kesinlik kazanmamakla birlikte, okulumuzdan sağlayacağımız desteklerle 

birlikte ; teknofest destek miktarının yetmediği noktada yukarıdaki yüksek fiyatlı ürünlerin 

tedariğini sağlamaya çalışacağız. 
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9.ÖZGÜNLÜK 
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Şekil 77: Özgünlük 
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