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 RAPOR ÖZETİ  

Günümüzde gelişimi takip edilemeyen seviyedeki otonom teknolojiler ihtiyaçların artması aynı 

zamanda ülkelerin katma değere sahip ürünler üretme ve kullanma isteğiyle beraber çok büyük 

önem kazanmıştır. Bu otonom sistemlerin başında da sualtı otonom sistemleri vardır demek 

yanlış olmaz. Ülkemizin bu alanda teknoloji takip etmekten ziyada teknoloji üreten ve lider 

konumda olan bir ülke olması biz mühendislerin en büyük hedeflerindendir. Yapılan bu çalışma 

takımımız tarafından Milli Teknoloji Hamlesinin bir ön ayağı olarak görülmektedir. Hem pratik 

hem de mühendislik çalışmaları bakımından dikkatle yürütülmekte olan BUKRATÜRK Projesi 

İstanbul Gedik Üniversitesi mühendislik fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler 

tarafından multidisipliner mühendislik dalları içeren bir takım kurulmasıyla Eylül 2018’ de 

başlatılmıştır. 

BukraTÜRK projesi temel olarak İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMA 

ŞARTNAMESİ’ nde belirtilen otonom ve otonom olmayan tüm görevleri yapabilecek ve bu 

görevleri yerine getirmede kullanılacak her türlü yapısal donanıma sahip sualtı aracı yapmayı 

hedefleyen bir projedir. Örnek olarak henüz tasarımı geliştirilme aşamasında olan manipülatör 

kol (gripper), görevlerde kullanılacak kameranın hareketini sağlayacak pan-tilt gibi destekleyici 

ögelere sahip olacaktır.  Ayrıca aracın su içinde çalışmaz konumdayken askıda kalması 

planlanmaktadır bu sayede hareket kontrolünün daha kolay olması hedeflenmektedir. Sahip 

olduğumuz 2019 TEKNOFEST deneyimi bu yıl yapılacak olan sualtı aracının geliştirilmesinde 

avantaj sağlayacak ve geliştirme sürecine katkı sağlayacaktır.  

Araç tasarımında temel olarak elektronik kart ve sensörleri sudan korumak için bir adet 

elektronik kart muhafazası, araca hareket kazandırmak için 8 adet fırçasız motor, görevleri 

yerine getirmede yardımcı olacak gripper, görüntü işlemede kullanılacak bir adet kamera, 

görevlerde kullanılmak üzere Sıcaklık,  Basınç, Sızıntı sensörleri, bu sensörler için tasarlanan 

ve takım üyeleri tarafından üretilen PCB elektronik kartları, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla kullanılacak çeşitli araçlar (sigorta, sızıntı sensörü vb.) kullanılmıştır.  

Aracın üç boyutlu modeli katı modelleme programında çıkarılmış ve bu tasarıma ilişkin 

akışkanlar dinamiği modellemesi yapılmış ve akış analizi gerçekleştirilmiştir. Aracın tasarımı 

sürecinde güvenlik için önerilen ve istenen şartlara sahip olması için hem deneysel hem de 

teorik çalışmalara yapılmış, sızdırmazlık gibi önemli güvenlik konuları deneme havuzunda test 

yapılması suretiyle test edilmiş ve tasarım kesinleştirilmiştir. Elektronik kısımda ise sensör 

çalışması yapılmış böylece kullanılacak elektronik kartlar (pixhawk, raspberry pi ve takım 

tarafından tasarlan elektronik kartlar) için ön çalışma yapılmıştır.  
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 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

➢ Takımımız 

BukraTÜRK takımı, ülkemizde sualtı çalışmalarına katkı sağlayacak otonom sualtı araçları 

geliştirme hedefiyle 2018 yılı sonunda kurulmuştur. Takım üyeleri aktif olarak lisans hayatında 

sualtı araçları üzerine çalışmalar yapan ve lisans hayatında otonom sualtı araçları hakkında 

projelerde bulunmuş mühendislik öğrencileridir. 2020 itibariyle iki takım öğrencisi konu 

üzerine bitirme tezi/projesi yapmaktadır. Ayrıca 2019 yılında da yine BUKRATÜRK adıyla 

aynı yarışmaya katılım sağlanmış ve finalist takımlar arasında yer alınmıştır. 

Yakın gelecekteki hedefimiz TEKNOFEST İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ 

YARIŞMASI’ nda finale kalan takımlar arasında yer almak ve çalışmalarımızı geliştirmektir. 

Yarışma sonrasında ise edindiğimiz bilgileri çalışma hayatımızda aktif şekilde kullanma ve 

ilgili  konuda ülkemiz sektörüne destek vermek hedefindeyiz.  

➢ Görev Dağılımı  

 
Şekil 2.1: Ekip Organizasyon Şeması 

 

Tablo 2.1: Görev Dağılımı 

Öğr. Gör. Güvenç SORARLI

Takım Danışmanı 

Mehmet AVCI 

Takım Lideri 

Mekanik Tasarım  

Ece Miray KIŞLA 

Mekanik Sistem - Yapısal Test  

Fatih GÜVEN 

Elektronik Sistem Tasarımı -
Yazılım

Takım Danışmanı: Öğr. Gör. Güvenç SORARLI 

Takım Üyesi Görevi 

Ece Miray KIŞLA 

Aracın mekanik tasarımda rol almakta, statik ve akış 

analizlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca literatür 

taramasından sorumludur. 

Mehmet AVCI 

BukraTÜRK takımının takım lideridir. Aracın 

mekanik tasarımından sorumludur. Ayrıca lisede 

edindiği elektronik bilgisiyle devre kartlarının 

yapılmasında rol almaktadır. 

Fatih GÜVEN 
Aracın elektronik sistemlerinden, algoritma ve 

kontrolünden sorumludur. 
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 PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Aracın mekanik tasarımında yapılan tek değişiklik Ping sonarın araç üzerindeki konumunun ve 

sayısının değiştirilmesi olmuştur. Şekil 3.1’de deki A görseli Ötr’de paylaşılan tasarıma aittir 

ve görüldüğü üzere iki adet Ping sonar kullanılmıştır. Ancak bütçe revizyonu yapılarak maliyet 

azaltma yapılmış ve bunun sonucunda Ping sonar sayısı bire düşürülmüştür. Bu nedenle aracın 

otonom görevlerde sağındaki ve solundaki engelleri algılayarak havuz duvarına çarpmaması 

amacıyla kullanılan Ping sonar aracın tam ortasına şekildeki B görselindeki gibi yerleştirilerek 

bir adet servo motor ile sağa ve sola dönecek şekilde monte edilmiştir.  

 

 

 

 

 

     
 

Şekil 3.1: Ping Sonar Yerleşiminin Katı Model Üzerinde Gösterilmesi 

 

➢ Bütçe 

Küresel olarak yaşanan pandeminin de etkisiyle yaşanan finansal zorunlar sonucunda, daha 

önce ÖTR raporunda belirtilen risk planlamasına uygun olarak Teknofest 2019 İnsansız sualtı 

yarışmasında kullanılan 4 motorun ve basınç sensörünün tekrar kullanılmasına karar verildi. 

Ayrıca ping sonar adetinin de 1’e düşürülmesiyle tasarruf sağlanarak ÖTR’de belirlenen 

bütçenin 6810,7 TL düşürülmesi sağlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)  B)  
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Tablo 3.1: İlk Bütçe  

 

Tablo 3.2: Yeni Bütçe 

 

Sıra 

no 

Ürün adı Adet Birim Fiyat  

(TL) 

Toplam Fiyat 

(TL) 

1 T200 8 1172,45 9379,6 

2 Şasi Üretim Maliyeti 1 1000 1000 

3 Basınç Sensörü  1 395,16 395,16 

4 Sos Leak Sensör 1 190 190 

5 Plexiglass Gövde 1 600 600 

7 Plexiglass Gövde Kapakları 1 250 250 

8 ESC 8 177 1416 

9 Fener  2 200 400 

10 Pixhawk  1 1843,68 1843,68 

11 Raspberry Pi  1 376,42 376,42 

12 Raspberry Pi Kamera 1 278,94 278,94 

13 Logitech Kablolu Kumanda  1 171 171 

14 Pnömatik Piston  1 200 200 

15 Gripper Üretimi 1 200 200 

16 Plastik Parçaların Üretim Maliyeti 1 200 200 

17 Ping Sonar 2 1827 3654,9 

Toplam 20.555,7 

Sıra 

no 

Ürün adı Adet Birim fiyat  

(TL) 

Toplam fiyat 

(TL) 

1 T200 4 1400 5600 

2 Şasi Üretim Maliyeti 1 1000 1000 

3 Sos Leak Sensör 1 190 190 

4 Plexiglass Gövde 1 600 600 

5 Plexiglass Gövde Kapakları 1 250 250 

6 ESC 4 177 708 

7 Fener  2 200 400 

8 Pixhawk  1 1843,68 1843,68 

9 Raspberry Pi  1 376,42 376,42 

10 Raspberry Pi Kamera 1 278,94 278,94 

11 Logitech Kablolu Kumanda  1 171 171 

12 Pnömatik Piston  1 200 200 

13 Gripper Üretimi 1 100 100 

14 Plastik Parçaların Üretim Maliyeti 1 200 200 

15 Ping Sonar 1 1827 1827 

Toplam 13745 
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 ARAÇ TASARIMI 

 Sistem Tasarımı 

 

BukraTürk Sistemi genel olarak 7 alt bileşene sahiptir. Bu bileşenler şekil 4.1’ de gösterilmiştir. 

Şekilde gösterildiği üzere sistem 220V AC- 16V DC Güç kaynağı ile beslenmektedir. Dc 

gerilim ilk olarak sigorta kutusuna oradanda sualtı aracına iletilmektedir. Kompresör ise sigorta 

kutusu içerisinde bulunan 5/2 selonoid valfe bağlıdır.Selenoid valf ise sualtı aracı girpperinin 

açma kapama işleminin yapılmasını sağlayan kontrol vanasıdır. Şekildede görüldüğü üzere Su 

üstü kontrol istasyonu bir adet diz üstü bilgisayardan oluşmaktadır. 

 

 

 

 
 

Şekil 4.1: Genel Blok Şeması  
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Şekil 4.2: Sistem Entegrasyon Diyagramı (SID)   

 

 

Şekil 4.2’ tüm sistemin detaylı bağlantı şeması verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere sistem Su 

Üstü kontrol İstasyonu ve Sualtı Aracı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sualtı aracı ise 

Kontrol Bölümü, ESC Bölümü ve Motor Bölümü olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. 
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Şekil 4.3: Elektronik Tasarım Blok Şeması 

 

 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

 

BukraTÜRK aracı, aşağıdaki ana konular göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. 

 - Motor seçimlerinin yapılması, 

 - Eksen takımlarının belirlenmesi, 

 - Şasi malzemelerinin belirlenmesi, 

 - Aracın hidrodinamik özelliklerinin belirlenmesi    

 - Aracın kararlılığı, 

 - Gripper Tasarımı, 

 - Araç İçi Tasarımı, 

 - Pan-tilt Tasarımı, 

 - Araç Aydınlatma Tasarımı, 
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➢ Motor Seçimlerinin Yapılması 

Su altı araçlarında hareketi sağlayan fırçasız motor seçimi fırçasız motorun nominal güç 

değerlerine göre yapılmalıdır. Bu nedenle motor seçilirken kullanılacak gerilime uygun motor 

seçilir ve seçilen motorun fiziksel boyutları, ağırlığı hacmi tasarım için belirleyici faktördür. 

Tasarlanan aracın havuzda motorlar çalışmazken yüzer konumda kalması hedeflendiğinden 

kullanılan motorların hacmi ve ağırlığı da tasarım aşamasında belirleyici kriter olarak 

görülmüştür. Bunun yanında motor sayıları ve konumları da motorun özelliklerine göre 

belirlenmiştir.  

 
Şekil 4.4: Aracın Motor Konumları 

 

Şekil 4.4’te araç motor numaraları verilmiştir. 1-2-3-4 numaralı motorlar aracın yatayda 

hareketini sağlamakta, 5,6,7,8 numaralı motorlar ise aracın düşeye de hareketini sağlamaktadır.  

➢ Eksen Takımlarının Belirlenmesi  

Sualtı araçları üç boyutlu uzayda altı serbestlik derecesine sahiptir. Yani kontrol edilmesi 

gereken matematiksel modelleme, 6 eksenli bir çift koordinat sistemi üzerinde oluşturulmalıdır. 

Aracın hareket kabiliyeti olan surge, yaw, sway heave, roll ve pitch hareketleri Şekil 4.6’da 

belirtilmiştir.  

Eksen takımlarının belirlenmesi ile aracın tasarım gereği ilerleyeceği eksene ve yöne göre genel 

ölçülerine ve motor konumlarına karar verilir. Bunun anlamı şudur, Şekil 4.5’ deki yer küre 

sabit koordinatındaki Z ekseni düşey eksendir. BukraTÜRK Z ekseni boyunca düşey hareket 

kabiliyetine sahip olacaktır.  Bu nedenle düşey eksende hareketi sağlayacak motorların 

eksenleri BukraTÜRK’ ün düşey eksenine paralel olacak şekilde konumlandırılması 

gerekmektedir. BukraTÜRK yer küre sabit koordinat sistemine göre Y ekseninde ileri-geri 

öteleme yapacaktır. Y ekseninde hareketi sağlayacak motorların konumları da BukraTÜRK 

Bodyfixed koordinat sistemine göre yerleştirilir. 
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Şekil 4.5: Yerel ve Global Eksen Takımları 

 

 
 

Şekil 4.6: Su Altı Aracının Serbestlik Dereceleri 

 

➢ Şasi Malzemelerinin Belirlenmesi  

 

Tasarımda kullanılan gövde malzemelerinin seçimi; aracın yüzerliliğini, hareket kabiliyetini ve 

sızdırmazlığını etkiler.  

Yüzerlilik açısından bakıldığında malzemelerin hacmi- ağırlığı ve sıvı yoğunluğu arasındaki 

ilişki optimize edilmiştir. Bunun sebebi suya batan kısımların hacminin kaldırma kuvvetiyle 

doğrudan ilişkili olmasıdır. Yüzerlilikte hacim ve ağırlık ilişkisinin birbirine bağlı parametreler 

olması ve kaldırma kuvvetinin de bu parametrelerle ilişkili olduğu düşünülerek malzemeler 

düşük yoğunluklu olarak seçilmiş, hacim ve ağırlık ilişkisi dengelenmiştir.  

Malzeme belirlenirken dikkat edilen başka bir faktörde seçilen malzemenin işleme kabiliyetinin 

yüksek olması ve ekonomik olmasıdır. Bu faktör hem üretimi kolaylaştırma hem de 

sızdırmazlık gerektiren yüzeylerde sızdırmazlık sağlayan elemanların (o-ring, conta vb.) 

montajını gerçekleştirebilme gibi önemli konularda zorunluluk olarak görülmektedir. Gövde 

malzemesinin seçimi malzemeler bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır. Fakat örnek olarak; 

kullanılması planlanan pleksiglass borunun üretim yöntemi dökümdür. Ayrıca istenen 

özelliklere sahip en uygun maliyet çözümleri de pleksiglass malzemede görülmüştür. Kapaklar 

için yapılan özgün tasarım gereği pleksiglass malzemeye plastik kaynağı ya da yapıştırıcı 

yardımıyla şekil 4.7’ deki gibi bir disk eklenmesi gerekmektedir.  
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Şekil 4.7: Plexiglass Elektronik Sistem Muhafazası 

 

Bu gibi durumlarda işlenebilirlik, üretim kolaylığı zaman, maliyet ve emniyet gibi kıstaslar göz 

önünde bulundurulur. Diğer bir örnek olarak araç için tasarlanan gövde kapaklarının şekil 4.8’ 

deki alüminyum bilezik kısımları verilebilir.  

 
Şekil 4.8: Elektronik Muhafaza Kapak Bileziği 

 

Bu bilezikler üzerinde alın tornalama yöntemiyle torna tezgahında 1’er adet o-ring kanalı 

açılacaktır. Anlaşılacağı üzere kapaklarda olabilecek yüksek pürüzlülük bu conta kanalında 

sızıntılar olmasına sebep olabilir. Bu gibi problemlerin önüne geçilebilmesi bakımından üretim 

metodu – malzeme seçimleri önem taşımaktadır.   

 
Şekil 4.9: BukraTürk Sualtı Aracı Şasi Bileşenleri 
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Şekil 4.9’da tasarlanan BukraTÜRK araç iskeleti gösterilmiştir. Aracın mavi renkli kısımları 

taşıyıcı görevi gördüğünden alüminyum 7000 seri malzemeden üretilmiştir.  

 

 
 

Şekil 4.10: Farklı Açılarda Şasi Katı Model Görünümü 

 

➢ Aracın Hidrodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi 

Bir akışkan katı bir cisim üzerinde hareket ettiğinde, cismin dış yüzeyine dik yönde basınç 

kuvvetleri ile dış yüzeyi boyunca cismin yüzeyine paralel kayma kuvvetleri uygular. Bileşke 

basınç ve kayma kuvvetlerinin akış yönündeki bileşenine direnç kuvveti denir. Bir akışkan bir 

cisim üzerine çeşitli yönlerde kuvvet ve moment uygulayabilir. Akan akışkanın cisme akış 

yönünde uyguladığı kuvvete direnç denir.  

Direnç, sürtünme gibi çoğunlukla arzu edilmeyen bir etkidir ve en aza indirilmeye çalışılır. 

Direncin düşürülmesi; güvenliğin arttırılması ve titreşimin azaltılması ile de yakından ilgilidir.  

Direnç kuvveti; akışkan yoğunluğu (𝜌), yukarı akım hızı (V) ile aralarında cismin 

büyüklüğünün, şeklinin ve duruş biçiminin de bulunduğu bir dizi parametreye bağlı olup, 

boyutsuz sayılarla gösterimi aşağıdaki gibidir.  

 

 𝐶𝑑 =  
𝐹𝑑 

0.5 𝑥 𝜌 𝑥 𝑉2 𝑥 𝐴
 

 

Bir cisim ne kadar çok direnç kuvveti ile karşılaşırsa kararlı hareket etmesi o kadar çok 

zorlaşacaktır. 
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BukraTÜRK sualtı aracı tasarımında maliyet göz önüne alınarak akım çizgili bir tasarıma 

gidilmemiş fakat Cd direnç katsayısını azaltarak direnç kuvvetini azaltacak bir elektronik 

muhafaza (kapalı gövde) tasarlanmıştır. SolidWorks Fluid Simulation aracılığıyla aracın akım 

çizgileri şekil 4.11’de gösterilmiştir. Akışkanlar dinamiği analizi yapılırken aracın sabit olduğu 

ve üzerinden sıvı akışı olduğu bir durum simüle edilmiştir. Bu durum rüzgar tribününde akış 

analizi yapılan herhangi bir araç gibi düşünülebilir. Analiz sırasında akışkanın normal hızı 2 

m/s olarak belirlenmiştir. Şekil 4.11’ de ulaşılan maksimum akışkan hızının 2.524 m/s olduğu 

görülmektedir. 

 
 

Şekil 4.11: BukraTÜRK Aracına Ait Hız Dağılım Analizi Sonuçları  

 

Yapılan tasarıma ait Fd direnç kuvveti ve Cd direnç katsayısı analizi SolidWorks Fluid 

Simulation aracılığıyla hesaplanmıştır. BukraTÜRK’ ün tasarımına ait Fd ve Cd parametreleri 

Şekil 4.12’de gösterilmiştir. 

 

  
 

Şekil 4.12: 0-74 İterasyon Arasında Direnç Katsayısının & Kuvvetinin Bulunan Değerleri 

 

Aracın tasarımı yapılırken su altı aracının basınç ve hız dağılımı analizleri yapılarak 

hidrodinamik yapısı göz önünde bulundurulmuştur. Böylece 6 atm basınç (5 metre derinliğe 

tekabül eden basınç değeri) altında ve 2 m/s akışkan hızı altındaki karakteristiği gözlemlenmiş 

ve güvenli şekilde çalışacağı gözlemlenmiştir.  
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  Şekil 4.13: Aracın 6 Atm Basınç Altında Üst Görünüşten Basınç Dağılımı 

 

 
Şekil 4.14: Aracın 6 Atm Basınç Altında Yüzeyler Üzerine Gelen Basınç Dağılımı 

 

 
 

Şekil 4.15: Aracın 6 Atm Basınç Altında Hız Dağılımı 
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➢ Araç Kararlılığı  

Araç kararlılığı, su altı aracının devirici momentler etkisinden çıkıp nötr olarak hareket etmesini 

sağlamak bakımından önemlidir. Bir katı cisim sıvı içerisine batırıldığında cismin ağırlığında 

bir azalma meydana gelir, bu azalmanın nedeni sıvının cisme yapmış olduğu “kaldırma 

kuvvetidir”.  Yüzen cisim kaldırma kuvvetinin etkisi altındaki cisimdir. Karina ise yüzen cismin 

su yüzeyi altında kalan bölümüdür yani suya batan bölümüdür. Karina merkezi karinanın 

geometrik ağırlık merkezidir buda yer değiştiren hacmin kütle merkezidir. Bir cismin kararlı 

olabilmesi için; 

 

  ● Cismin ağırlığının kaldırma kuvvetine eşit olması 

 ● Karina merkezi ile cismin ağırlık merkezinin aynı düşeyde olması gerekir. 

 

Batmış bir cismin kararlılığı, ağırlık merkezi olarak gösterilen G ile suyun altında kalan hacmin 

kütle merkezi olan B yani kaldırma merkezinin, birbirlerine göre olan konumlarına bağlıdır. 

Akışkan içerisindeki araç herhangi bir nedenden ötürü salınım veya belirli bir açıyla yalpa (roll) 

yaptığında aracın hacim merkezinin konumu değişecek ve aracın ağırlığı ve ağırlık merkezi 

konumu sabit kabul edildiğinden ağırlık ve kaldırma (sephiye) kuvvetleri arasında kuvven çifti 

oluşması nedeniyle moment meydana gelir. Eğer cismin tabanı şekil 14.A’daki gibi ağır ve 

böylece G noktası doğrudan B noktasının altında kalıyorsa batan cisim kararlıdır. Bu 

durumlarda dönel bir bozucu etki, cismin eski konumuna geri döndüren bir geri çağırma 

momentinin oluşmasına yol açar. Sephiye merkezinden su hattına çizilen dikin, ağırlık 

merkezinden geçen orta simetri eksenini kestiği nokta metasantr merkezi olarak adlandırılır ve 

M ile gösterilir. M noktası ile G noktasındaki mesafe aracın stabilitesini gösterir. Aracın kararlı 

olması nedeniyle araç tasarımında ağırlık merkezinin sephiye merkezi altında kalacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

 

 

 
Şekil 4.16: Kaldırma Kuvvetinin Cisimlere Etkisi 
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Aracın tasarımı yukarıda anlatılan bilgiler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.17’de 

gösterildiği üzere, şekil 4.16’daki ile benzer şekilde, aracın hacim merkezinden (B noktası) 

kaldırma kuvveti, ağırlık merkezinden (G noktası) ise aracın ağırlık kuvveti etki etmektedir.  

 

Aracın dengesi şekil 4.17 deki gibi bozularak θ açısı kadar eğim yaptığında, ağırlık merkezinin, 

hacim merkezinin altında olması nedeniyle geri çağrıcı moment meydana gelecektir.  

Geri çağrıcı moment aracın su içerisinde motor kullanmadan stabil bir şekilde kalması 

bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle aracın kararlılığı şekil 4.17'de gösterilen BG 

noktasının uzunluğu ile ilişkilendirmek mümkündür. BG mesafesi büyüdükçe geri çağrıcı 

moment artacağından aracın kendini dengelemesi o kadar kısa sürecek ve kolay olacaktır.  

 

 

 
 

Şekil 4.17: Araç Üzerine Etkiyen Geri Çağrıcı Moment 

 

 

Aracın kararlılığı, yukarıda verilen bilgilere göre tasarımı yapılmış aracın final tasarımı 

üzerinden şekil 4.17’de gösterilmiştir. Aracın kararlılığını ifade eden geri çağrıcı moment şekil 

4.17 ‘den yararlanılarak denklem 4.1’deki gibi ifade edilebilir; 

 

 

           M = W. BGSin θ        (4.1) 
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Aracın kararlılığını kanıtlamak hem de daha iyi açıklamak amacıyla SolidWorks programından 

alınan şekil 4.18’deki görsel verilmiştir. Şekil 4.18’deki görselde görüldüğü üzere mavi ve 

pembe koordinat eksen takımları bulunmaktadır. Mavi renkli eksen takımı aracın tam merkez 

noktasına, aracın merkez noktasının referans alınabilmesi için yerleştirilmiştir. Pembe renkli 

eksen takımı ise SolidWorks programı tarafından otomatik hesaplanan aracın kütle merkezini 

göstermektedir. 

 

 
 

Şekil 4.18: Aracın Kütle Merkezinin Referans Merkez Noktasına Göre Belirlenmesi 

 

Şekil 4.18’de kırmızı ile gösterilen değerler aracın hacim merkezi noktasında bulunan referans 

eksen takımına göre, ağırlık merkezinin konumu gösterilmektedir. Görüldüğü üzere Y 

ekseninde (-) yönde 20,78 mm aracın merkez noktasının altında ve Z ekseninde pozitif yönde 

ise 0,08mm konumundadır.  

 

Buradan iki anlam çıkarmak mümkündür;  

- İlk anlam şekilde gösterildiği gibi aracın kütle merkezi, aracın hacim merkezinin yani 

suyun kaldırma kuvvetinin etkidiği noktanın altındadır. Bu durum aracı dengeli 

konuma getiren getirici moment meydana getirmektedir. 

Bu aracın pasif olarak dışarıdan bir etki gerekmeden kendini dengeleyen bir tasarıma sahip 

olduğu anlamına gelmektedir.  

- Diğer bir anlam ise ağırlık merkezi şekil de görüldüğü gibi düşey eksenle aynı 

eksendedir. Bu durum aracın ön ve arka kısmında kütle dağılımının eşit olduğunu 

göstermektedir. 

Aracın böyle bir tasarıma sahip olması kendini dengelemek için daha az motora ihtiyaç duyması 

anlamına gelmektedir. Daha az motor kullanımı aracın sualtında hareketini kararlı hale 

getirmekle birlikte, yüksek akım nedeniyle meydana gelebilecek (motor sürücülerinde arıza, 

kablolamalarda erime vb.) güvelik problemleri ortadan kaldırılmıştır. 
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Şekil 4.19: Geri Çağırıcı Momentin Etkisi 

 

Araç üzerinde oluşan geri çağrıcı momentin daha iyi anlaşılması için şekil 4.19’daki görsel 

verilmiştir. Yapılan aracın tasarımında kütle dağılımı gereği aracın ön kısmı şekildeki 1 

numaralı görseldeki gibi aşağıya doğru eğildiğinde, araç kendini motorları kullanmadan 2 

numaralı görseldeki gibi dengeleyecektir veya 3 numaralı görseldeki gibi aracın arka kısmı 

aşağıya doğru eğildiğinde araç yine motorları kullanmadan kendini dengeleyecektir. 

➢ Gripper Tasarımı 

Gripperin pnömatik olarak tetiklenmesi ve böylece kullanılan basıncın ayarlanarak kuvvetin 

istenilen seviyede olması amaçlanmıştır. Gripperın final tasarımı Şekil 4.20’de gösterilmiştir. 

Gripper biri sabit diğeri hareketli 2 tutucu parmağa sahiptir. Ayrıca parmakların ucundaki 

kavisli yapı sayesinde şekil bağı ile kavramada yapılmaktadır. Böylece tutulacak parça daha az 

bir kuvvet ile kaydırılmadan tutulabilecektir. 

 

 
 

Şekil 4.20: Gripper Bileşenleri 

 

Kırmızı renkli hareketli çenenin hareketi çift etkili silindir ile sağlanacaktır. Gripperin parmak 

açıklığı ise şekildeki stoplama vidası ile ayarlanır. Bu sayede gerektiğinden fazla hareket 

kısıtlanarak kavrama süresi kısaltılabilmektedir. 
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Şekil 4.21: Gipper Pnömatik Devre Şeması  

 

Şekil 4.21’de gripperın ileri ve geri hareketi sırasında meydana gelen durumlar Fludsim devre 

şeması ile belirtilmiştir. Gripper ilk konumda kapalıdır. Kontrol butonuna basıldığında 5/2 yay 

geri getirmeli selenoid valf tetiklenir ve gripper açılır. Butona tekrar basıldığında parmaklar 

kapanarak tutma işlevini gerçekleştirir.  

 

Görevleri yerine getirmede çok öenmli bir tere sahip olan gripper tasarımında şu kıstaslar göz 

önünde bulundurulmuştur.  

• Gripper Çene Yapısı  

• İşlevsellik 

• Güvenilirlik 

• Tepki Süresi 

 

- Gripper çene yapısı, rotasyonel yada lineer hareket eden çok farklı şekillerde 

tasarlanabilmektedir.  

-  

                  

 

Şekil 4.22: Lineer hareket (Sağda), Rotasyonel hareket (Solda) 

 

Çalışmalar sırasında edinilen deneyimler sonucunda rotasyonel hareketli çene kullanılmasına 

karar verilmiştir.  
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Şekil 4.23: Gripper Çene Hareketi  

Şekil 4.23’te   numaralı çene tutulacak parçaya şekil bağlı kavrama yaparken yeşil ok ile hareket 

yönü gösterilen 2 numaralı çene hem şekil bağlı hem de kuvvet bağlı kavrama sağlayarak 

tutulacak objeleri daha az bir kuvvetle kaydırmadan kavrayacaktır.  

Robotik tutucunun kavrama yöntemine bakıldığında ise rotasyonel bir hareket metodu izlendiği 

görülmektedir.  

- İşlevsellik: Gripper kullanım alanı ile uyumlu olarak tasarlanması gerekmektedir. 

Örneğin sualtında çalışacak gripperdan kaydırmazlık beklenir. Bundan dolayı şekil 4.24’te 

gösterilen, gripper tutma yüzeyleri kauçuk gibi tutucu malzemeler ile kaplanarak kaydırmazlık 

sağlanacaktır. 

 
Şekil 4.24: Tutma İşlemi Sırasında Gripperda Temas Eden Yüzeylerin Gösterimi 

 

Ayrıca gripper de kavislerin olup olmaması veya gripper parmaklarının uzunluğu gibi 

konularda çalışma alanına ve beklentilere göre kararlaştırılmıştır. Yapılan tasarım tutulacak 

objeler incelenerek oluşturulmuş ve yeterli kriterler sağlanmıştır. 

 

- Güvenilirlik gripperin güvenli olarak çalışıp çalışmaması kıstasıdır. Hem elektronik 

hemde mekanik anlamda güvenilir bir sistem yapılmıştır. Mekanik anlamda malzeme 

mukavemet özelliklerine bakılmış, elektronik yani kontrol anlamında ise elektrik motorları gibi 

hareketli ve yalıtım sorunu olan parçalardan ziyade pnömatik sistem tercih edilerek 

yaşanabilecek problemlerin önüne geçilmiştir. 
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Şekil 4.25: Gripper Dinamik Analizi 

Şekil 4.25’te görüldüğü üzere robotik tutucu kol silindirik cismi iyi şekilde kavramış ve 

uygulanan kuvvete karşı cismi bırakmamış veya kaydırmamıştır.  

 

 
Şekil 4.26: Gripper Serbest Cisim Diyagramı 

 

Şekil 4.26’da gripperin çıkartılan serbest cisim diyagramı gösterilmiştir. Çeneler tarafından 

tutulacak objeye uygulanan kuvvet denklem 4.2’den yararlanılarak hesaplanmıştır. 

 

      𝐹𝐺 =
𝑚.𝑔

𝜇.𝑛
=

0,5∗9,81

1∗2
= 2.4525 𝑁     (4.2) 

 

- Tepki süresi, katıldığımız yarışma gibi zamanın değerli ve kısıtlı olduğu durumlarda 

oldukça kısa olmalıdır. Pnömatik sistemler diğer sistemlere (hidrolik, motorlu vb.) göre daha 

kısa tetiklenme süresine sahip olduklarından avantaj sağlamaktadır.  

 

➢ Araç İçi Tasarım 

 

Araç içi tasarımında kütle dağılımının eşit yapılmasına önem verilmiştir. Ayrıca herhangi bir 

sorunla karşılaşıldığında araç içerisindeki elektronik sisteme kolay ulaşım sağlanması yarışma 

sırasında zamandan tasarruf sağlamaktadır. İç tasarımı iyi yapılmamış araçlarda herhangi bir 

arıza durumunda karmaşık yapıdan kaynaklı hem arıza tespitinde zorluklar yaşanmakta hem de 

sıkışıklıktan kaynaklı müdahale sonucu başka arızalar (kablo kopması, kısa devre vb.) 

yaşanmaktadır. 
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Bu nedenle final tasarımında araç içi elektronik komponentlerin düzenli bir şekilde sabitlenmesi 

hem de herhangi bir arıza durumunda kolay müdahale bakımından şekil 4.27’de gösterilen ray 

sistemi tasarlanmıştır.  

 

Şekil 4.27: Elektronik Sistem Rayı  

 

Araç içine konan elektronik malzemeler Şekil 4.27‘de gösterildiği gibi aracın elektronik 

muhafazasının içine yerleştirilecek ray üzerinde bulunacaktır. Böylece araç içinin açılıp 

müdahale edilmesi gerektiğinde aracın kapağı açılıp bu ray araç içinde çekilerek ulaşım 

kolaylıkla sağlanacaktır. 

Merkezleme halkaları üzerinde bulunan o-ringler, rayın gövde içerisinde sıkışmasını sağlayarak 

dönmesini engellemektedir. 

 

➢ Pan-Tilt Tasarımı 

Görüş açısı gerek manuel gerekse otonom görevlerin eksiksiz ve tam olarak gerçekleştirilmesi 

açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle görüş açısının değiştirilebilmesi için araç içi pan-tilt 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

 

Pan-Tilt sistemlerinde en yaygın arıza, kamera hareketini sağlayan motorlarda 

gerçekleştirmektedir bu durum görevlerin aksamasına hatta yapılamamasına neden olmaktadır.  

Bu nedenle şekil 4.28’de gösterilen tasarımı yapılmış pan-tilt sisteminde tek bir motor 

kullanılmıştır. Böylece motor sayısı en aza indirilerek motor arıza olasılığı düşürülmüştür.  

Diğer bir yandan pan-tilt araç içi dizaynı için tasarlanmış ray üzerine monte edilerek araç içine 

sabitlenmiştir. 
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Şekil 4.28: Pan-Tilt Katı Modeli 

 

➢ Araç Aydınlatma Tasarımı 

Manuel görevlerde kullanıcının aracı kontrol etmesi ve otonom görevlerde yapay zeka 

uygulamalarında kullanılan renklerin algılanması gibi işlemlerde ortam ışık seviyesinin yeterli 

olması gerekmektedir. Su üstü aydınlatmalar ışığın kırınıma uğramasından dolayı, suyun altını 

iyi aydınlatmazlar bundan dolayı final tasarımında 2 adet dalgıç feneri kullanılacaktır. 

Kullanılacak fener açısı, ışığın manuel görevlerde grippere gelecek şekilde, otonom görevlerde 

ise kamera açısına göre karşıya vuracak şekilde ayarlanabilmesi bakımından şekil 4.29’da 

gösterilen fener tutucu tasarlanmıştır.  

 

 

 
Şekil 4.29: Ayarlanabilir Fener Tutucu 
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➢ BukraTÜRK Final Tasarımı Render Görüntüleri 

 

 
 

Şekil 4.30: BukraTürk Render Görseli 

 

 
 

Şekil 4.31: BukraTürk Render Görseli 
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➢ BukraTÜRK’ ün Final Tasarımı Katı Model Görselleri 

 
Şekil 4.32 : BukraTürk Final Tasarımı Katı Modeli İzometrik Görünüm 

 

 
Şekil 4.33: BukraTürk Final Tasarımı Katı Modeli Ön Görünüm 

 

 
Şekil 4.34: BukraTürk Final Tasarımı Katı Modeli Yan Görünüm 
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➢ BukraTÜRK’ ün Final Tasarımı, Neden-Sonuç ilişkileri & Üretimi 

 

 

 
 

Şekil 4.35: BukraTürk Sualtı Aracı Bileşenleri 

 

 

1: Ana Taşıyıcı Gövde 

Ana taşıcı gövde, tüm motorların monte edildiği yan barların sabitlendiği parçadır. Bu nedenle 

araç iskeletinin ana bileşeni olarak kabul edilebilir. Araç iskeletinde, ana iskelet bileşeni olması 

ve bütün motor kuvvetlerini taşıması nedeniyle boyutsal olarak en büyük parçadır.   

 

 

     
 

Şekil 4.36: Üretimi Gerçekleştirilen Ana Taşıyıcı Şasi Parçası & Teknik Resmi 

 

 

 

 



 

30 

 

2: Düz Arka Kapak 

 

Şekil 4.37’de teknik çizimi ve katı modeli verilen arka kapak düz ve şeffaf Plexiglass ile 

alüminyum bileziğin yapıştırılması ile üretilecektir. Bu parçanın tasarlanma amacı kapağın hızlı 

bir şekilde açılarak araç içerisine müdahalenin kolaylaştırılmasıdır. 

              

             
Şekil 4.37: Üretimi Gerçekleştirilecek Alüminyum Arka Kapak Bileziği & Teknik Resmi 

 

 

3: Elektronik Sistem Rayı 

Elektronik sistem rayı araç içi kablolamanın düzenli olması ve elektronik elemanların güvenli 

bir şekilde sabit durması için tasarlanmıştır. 

 

                          
 

Şekil 4.38: Üretimi Gerçekleştirilen Elektronik Sistem Rayı & Teknik Resmi 
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4: Üst Motor Sabitleme  

 

Aracın z ekseninde hareketini sağlayan motorların gövde üzerine sabitlenmesini sağlayan 

parçadır. Karmaşık geometriye sahip olması nedeniyle 3B yazıcıdan basılarak üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

        
 

Şekil 4.39: Üretimi Gerçekleştirilen Üst T200 Motoru Sabitleme Yapısalı & Teknik Resmi 

 

 

5: Alt Motor Sabitleme  

 

Aracın alt kısımdaki motorların gövde üzerine sabitlenmesini sağlayan parçadır. Karmaşık 

geometriye sahip olması nedeniyle 3B yazıcıdan basılarak üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 

       
 

Şekil 4.40: Üretimi Gerçekleştirilen Alt T200 Motoru Sabitleme Yapısalı & Teknik Resmi 
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6: Motor Sabitleme Kelepçesi  

 

Motor Kelepçesi bütün motor sabitleme yapısallarının karşılığı olarak takılmakta ve taşıyıcı 

barlara motorların sabitlenmesini sağlamaktadır. 

 

             
 

Şekil 4.41: Üretimi Gerçekleştirilen T200 Motor Sabitleme Kelepçesi & Teknik Resmi 

 

7: Alt & Üst Motor Koruma Izgarası 

 

               

                
 

Şekil 4.42: Üretimi Gerçekleştirilen Motor Ön & Arka Koruma Parçası & Teknik Resmi 
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8: Taşıyıcı Bar 

Aracın motorlarının ve gripperin bağlandığı taşıyıcı çubuklardır. Bu çubuklar aynı zamanda 

aracın iskeletini de oluşturmaktadır.  

 
 

 
 

Şekil 4.43: Üretimi Gerçekleştirilen Alüminyum Taşıyıcı Barları & Teknik Çizimi 

 

9: Gripper 

Gripper karmaşık geometriye ve çok parçaya sahip olması nedeniyle 3B yazıcı ile üretilecektir. 

 

 
Şekil 4.44: Üretimi Gerçekleştirilecek Gripper Teknik Resmi 

 

10: Alt Taşıyıcı Yatak 

Alt taşıyıcı yatak aracın elektronik sistem muhafazasının araç iskeletine sabitlenmesini 

sağlayan parçadır. Alüminyum 7000 seri malzemeden üretilmiştir. 

 

    
Şekil 4.45: Üretimi Gerçekleştirilen Alt Taşıyıcı Şasi Parçası & Teknik Resmi 
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11: Bombe Plexiglass Kapak  

 

Şekil 4.46’da resmi gösterilen bombe Plexiglass plexi şişirme yöntemi ile üretilmiş aracın ön 

kapak kısmıdır. Bombe şeklinde üretilmesinin amacı hem aracın akışkan tarafından uygulanan 

direnç kuvvetini düşürmek hem de kamera açısını genişletmektir. Bu parça ön kapak bileziğine 

yapıştırılarak aracın ön kapağı üretilmiş olacaktır. 

 

 

          
 

 

Şekil 4.46: Üretimi Gerçekleştirilen Plexiglass Bombe Kapak & Teknik Resmi 

 

 

 

12: Ön Kapak Bileziği 

 

Bombe Plexiglass kapağın yapıştırıldığı alüminyum bileziktir. Üzerinde bulunan o-ring 

kanalına uygun ölçüde o-ring yerleştirilmesi ile ön gövde kapağı olarak sızdırmazlığı sağlar. 

 

 

           
 

Şekil 4.47: Üretimi Gerçekleştirilecek Alüminyum Arka Kapak Bileziği & Teknik Resmi 
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13: Silindirik Gövde 

 

Şekil 4.48’de gösterilen üretiminin bir kısmı tamamlanmış silindirik gövde aracın elektronik 

sistemlerini muhafazasını sağlayan parçadır. Silindirik gövde, elektronik sistemde herhangi bir 

arıza durumunda veya herhangi bir sızdırmazlık sorunu meydana geldiğinde kolayca fark 

edilebilmesi bakımından şeffaf olarak tercih edilmiştir. Şekil 48'deki görselde gövdenin 

üretilmiş hali gösterilmektedir. Daha sonra uç kısımlarına Plexiglass yapıştırıcı ile iki adet halka 

yapıştırılarak gövde üretimi tamamlanmış olacaktır.  

 

 
 

Şekil 4.48: Üretimi Gerçekleştirilen Plexiglass Gövde & Teknik Çizimi 

 

14 : Aydınlatma sabitleyici  

 

Şekil 4.49’da gösterilen bu parça araç aydınlatması için kullanılacak fenerlerin sabitlenmesini 

sağlamakla birlikte manuel olarak fenerlerin istenilen açıda durmasını sağlamaktadır. Böylece 

araç havuza bırakılmadan önce, aydınlatmanın en doğru şekilde yapılabileceği açıl elle 

ayarlanabilecektir. 

 

         
 

Şekil 4.49: Üretimi Gerçekleştirilecek Ayarlanabilir Fener Tutucu & Teknik Resmi 
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15: Ping Sonar Tutucu 

Ping Sonar Tutucu parçası Ping sonarın takılacağı servo motoru sabitleyen parçadır. 

 

     
 

Şekil 4.50: Üretimi Gerçekleştirilen Ping Sonar Servo Motor Tutucu 

 

16 : Araç Şasi İskeleti 

 

 
Şekil 4.51: Üretimi & Montajı Tamamlanan Sualtı Aracı İskeleti Teknik Resmi 

 

 
Şekil 4.52: Üretimi & Montajı Tamamlanan Sualtı Aracı İskeleti 
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➢ Montaj Adımları 

Sualtı aracı BukraTürk’ ün montajı 12 adımda gerçekleştirilecektir.  

1. Adım: 1 ve 3 numaralı alüminyum üst şasiler, 2 numaralı alüminyum taşıyıcı çubuklara 4 

numaralı M5 imbus cıvata ile Şekil 4.53’teki gibi birleştirilir. 

 

Şekil 4.53: Şasi Üst Kısımı Bütünleştirmesi 

 

2. Adım: Şekil 4.54’te gösterilen 6 numaralı alt şasi ile 7 numaralı alt taşıyıcı çubuk, 5 numaralı 

M5x16 Alyan başlı imbus cıvata birbirine monte edilir.  

 

             
 

Şekil 4.54: Şasi Alt İskeleti Bütünleştirilmesi 

 

3. Adım: 9 ve 11 numaralı şasiler 10 numaralı Plexiglass gövdeye şekil 4.55’deki gibi 

yerleştirilir ve 12 numaralı M5 imbus cıvata ile sabitlenir. Bu sabitleme yöntemine sıkma geçme 

yöntemi denir.   

 
                                 Şekil 4.55: Araç Alt & Üst Şasi Montajı 
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3. Adım: İlk olarak 13 numaralı fenerler şekil 4.56’ daki 14 numaralı oynar başlı fener tutucuya 

cırt kelepçe ile sabitlenir. Daha sonra 14 numaralı oynar başlı fener tutucu 16 numaralı şasiye 

15 numaralı M3 imbus 4 adet civata ile sabitlenir.  

               

 

 
 

Şekil 4.56: Ayarlanabilir Fener Tutucuların Araç Şasisi Üzerine Montajı 

 

4. Adım: Şekil 4.57’de gösterilen 19 numaralı parça 18 numaralı parçanın altına 4 adet M3 

imbus cıvata ile sabitlenir. Bu montaj adımı 4 adet motor için tek tek gerçekleştirilir. Bu montaj 

adımında yapılan motor montajı aracın yatayda hareketini sağlayan 4 motor takımını 

oluşturmaktadır.  

 
 

Şekil 4.57: T200 Motorlarının Alt T200 Motor Sabitleme Parçasına Montajı 
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5. Adım: 4. Adımda montajı yapılmış şekil 4.58’de 20 numara ile gösterilen bütünleştirilmiş 

motor seti 22 numaralı taşıyıcı boruya 21 numaralı motor sabitleme kelepçesi ile 4 adet M4 

imbus cıvata ile sabitlenir. Bu montaj adımı 4 adet motor seti için tek tek gerçekleştirilir. Bu 

montaj adımında yapılan montaj aracın yatayda hareketini sağlayan 4 motor takımının araca 

monte edilmesi ile tamamlanır.  

 

 
 

Şekil 4.58: Alt Motorların Araç Şasisine Monte Edilmesi 

 

6. Adım: 20 numaralı bütünleştirilmiş motor seti 22 numaralı taşıyıcı boruya 21 numaralı motor 

sabitleme kelepçesi ile 4 adet M4 imbus cıvata ile sabitlenir. Bu montaj adımı 4 adet motor seti 

için tek tek gerçekleştirilir. Bu montaj adımında yapılan montaj aracın yatayda hareketini 

sağlayan 4 motor takımının araca monte edilmesi ile tamamlanır.  

 

 

 
 

Şekil 4.59: Motorların Yan T200 Motor Sabitleme Parçasına Montajı 
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7. Adım: 6. Montaj adımında bütünleştirilmesi gerçekleştirilen şekil 4.60’da 26 numarası ile 

gösterilen bütünleştirilmiş motor seti 27 numaralı taşıyıcı boruya 28 numaralı motor sabitleme 

kelepçesi ile 4 adet M4 imbus cıvata ile sabitlenir. Bu montaj adımı 4 adet motor seti için tek 

tek gerçekleştirilir. Bu montaj adımında yapılan montaj aracın yatayda hareketini sağlayan 4 

motor takımının araca monte edilmesi ile tamamlanır.  

 
Şekil 4.60: Yan T200 Motorlarının Taşıyıcı Bar Üzerine Montajı 

 

8. Adım: Şekil 4.61’de gösterilen 30 numaralı bütünleştirilmiş elektronik sistem 29 numaralı 

Plexiglass gövde içerisine yerleştirilir.30 numaralı parça üzerinde bulunan o-ringler elektronik 

sistemin gövde içerisinde dönmesini engeller. 

 
Şekil 4.61: Elektronik Sistem Rayının Araç İçerisine Yerleştirilmesi 

 

9. Adım: Şekil 4.62’de gösterilen 31 numaralı arka kapak ile 33 numaralı ön kapak, 32 numaralı 

Plexiglass gövdeye 8 adet M3 imbus cıvata ile gövde ile kapaklar arasına o-ring yerleştirilerek 

sabitlenir. Böylece elektronik sistem yalıtılarak muhafaza edilmiş olunur. 

 
Şekil 4.62: Elektronik Muhafaza Gövde Kapaklarının Takılması 
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10. Adım: Şekil 4.63’te gösterilen 35 numaralı gripper sabitleme parçası 34 numaralı alt taşıyıcı 

çubuğa 2 adet M3 imbus civata ile sabitlenir. 

 

 
 

Şekil 4.63: Gripper Sabitleme Yuvasının Alt Taşıyıcı Bar Üzerine Montajı 

 

11. Adım: Şekil 64’te gösterilen 36 numaralı gripper silindiri 37 numaralı gripper sabitleme 

parçasına yataklanır ve 38 numaralı gripper sabitleme kelepçesi 36 numaralı gripper silindirinin 

üzerine takılarak 4 adet M3 imbus cıvata ile sabitlenir. 

 

 
 

Şekil 4.64: Gripperin Araç Üzerine Montajı 

 

12. Adım: Şekil 4.65’te gösterilen 39 numaralı arka koruma kapağı ile 41 numaralı ön koruma 

kapağı şekildeki gibi 40 numaralı motora yerleştirilir ve 4 er adet cırt kelepçe ile sabitlenir. Bu 

işlem bütün motorlar için uygulanır.  

 
Şekil 4.66: Motor Ön & Arka Kapaklarının Cırt Kelepçe İle Takılması 
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4.2.2. Malzemeler  

Bu kısımda aracı oluşturan malzemeler Şekil 4.67’de gösterilmiş ve gösterilen bu malzemeler 

numaralandırılarak parça isimleri belirtilmiştir. Malzemeler bölümünün devamında tüm 

parçaların üretiminde kullanılan tüm hammaddeler belirtilmiş, malzeme özellikleri (yapısal 

özellikleri) ve malzemenin seçim kriterlerine yer verilmiştir. Ek olarak malzemelerin anlatıldığı 

bölümlerin altında hangi parçaların hangi malzemeden üretildiğini belirtmek amacıyla tablolar 

paylaşılmıştır. Bu tablolarda yapılan numaralar Şekil 4.67’de belirtilen numaralandırmaya 

istinaden yapılmıştır. Son olarak takım tarafından üretimi gerçekleştirilmeyecek olan ürünler, 

hammaddelerin açıklanmasından sonra belirtilmiştir.       

 
 

Şekil 4.67: BukraTürk Malzeme & Parça Numaralandırılması 

 

 

 

  1: Alüminyum Gövde Arka Kapak Bileziği 14: Alüminyum Gövde Ön Kapak Bileziği 

  2: Ping Sonar Sabitleyici 15: Alüminyum Alt Şase 

  3: Ping Sonar Tutucu 16: Ön T200 Tutucu 

  4: Ping Sonar 17: Silindirik Piston 

  5: Motor Ön Koruma Parçası 18: Motor Tutucu Kelepçesi 

  6: T200 Motor 19: Taşıyıcı Bar 

  7: Fener Sabitleme Parçası 20: Plexiglass Gövde 

  8: Oynar Fener Sabitleme Başlığı 21: Yan T200 Tutucu 

  9: Dalgıç Feneri 22: Motor Arka Koruma Parçası 

10: Bombe Plexiglass kapak 23: Arka T200 Tutucu 

11: Pan-Tilt 24: Alüminyum Üst Şase 

12: Elektronik Sistem Ray Halkası 25: Plexiglass Düz Kapak 

13: Gripper  
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➢ Plexiglass  

Plexiglass aynı zamanda plexi veya akrilik isimleriyle bilinmektedir. Genelde döküm olarak 

elde edilir bunun sebebi hem yüzey pürüzlülüğünün hem de ışık geçirgenliğinin bu yöntemle 

daha iyi sağlanmasıdır. Çok çeşitli ebatlarda ve renklerde üretilmektedir.  

Takım olarak kullanacağımız Plexiglass sert ve şeffaftır. Elektronik alt sistemlerimizi daha 

rahat gözetlemek için şeffaf tercih edilmiştir. Diğer nedenler ise, şeffaf yapıda olması, sertlik, 

ısıya dayanım ve darbe dayanımıdır. 

Bunların başında Plexiglass gövdenin en önemli iki özelliği vardır; 

• Birincisi yoğunluğunun 1.18 gr/cm^3 olmasıdır. Bu kadar düşük yoğunluğa sahip 

 olması aracın su üstünde pozitif sephiyede kalmasına katkı sağlar. 

 

• İkincisi ise yüzey pürüzlülüğünün düşük olmasıdır. Sızdırmazlık için gövdeye 

takılacak  kapaklarda bulunan o-ringler gövde yüzeyine iyi oturması 

gerekmektedir. Gövde yüzeyi  ne kadar pürüzsüz olursa sızdırmazlık o kadar iyi 

sağlanır. Yüzey pürüzsüzlüğünün  diğer bir önemi ise akışkanın yüzey üzerinden 

rahat akmasına katkı sağlamasıdır. Yüzey pürüzsüzlüğü ne kadar iyi olursa akışkan 

sıvı o kadar az direnç gösterecektir ve aracın hareket kabiliyeti artacaktır. 

  Tercih edilmesinde öne çıkan diğer özellikleri ise şöyle sıralayabiliriz: 

- Kimyasallara karşı dayanıklıdır.  

- Isı dayanımı proje için yeterli düzeydedir. (Akma sınırına 150 C’ de ulaşır.) 

- Torna ve freze gibi talaşla imalat ile şekil vermeye elverişlidir.  

 

Elektronik sistemlerinin muhafazasının sağlanması için kullanılması planlanan malzemeler 

Tablo 4.1’ de belirtilmiştir. Tablo 4.1’ de belirtilen parça numaraları şekil 4.67’de 

belirtilmiştir. 

Tablo 4.1: Plexiglasstan Üretilen Malzemelerin Tablosu 

 

 

 

 

➢ Alüminyum 7000 serisi     

Araç iskeleti, plexiglass gövdenin, motorların ve aracın sahip olacağı dış akşamların montajının 

üzerine yapılacağı bir alüminyum konstrüksiyondur. Araç iskeleti birden fazla alüminyum 

bileşenden oluşmaktadır.  

Araç iskeletini oluşturulacak Tablo 4.2’deki parçalar alüminyum 7000 serisinden talaşlı imalat 

yöntemi ile üretilmiştir. Tablo 4.2’de numaralandırılmış parçalar şekil 4.67’de aynı numara 

ile gösterilmiştir. 

Tablo 4.2: Alüminyumdan Üretilen Malzemelerin Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

Parça Numarası Parça Adı ADET 

20 Plexiglass Gövde 1 

10 Bombe Plexiglass Kapak 1 

25 Plexiglass Düz kapak 1 

Parça Numarası Parça Adı ADET 

1 Alüminyum Gövde Arka Kapak Bileziği 1 

14 Alüminyum Gövde Ön Kapak Bileziği 1 

15 Alüminyum Alt Şase 2 

19 Taşıyıcı Bar 3 

24 Alüminyum Üst Şase 2 
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Tablo 4.2‘de belirtilen bileşenler alüminyum 7000 serisinden talaşlı imalat yöntemleri 

kullanılarak elde edilmiştir. Alüminyum 7000 serisi diğer alüminyum serileri içinde en sert ve 

en mukavim malzeme olarak bilinir. 

Su altı aracının gövdesinin yük binen parçalarından biri olduğundan yüksek mukavemet 

değerlerine sahip 7000 serisi seçilmiştir. Ayrıca korozyona karşı dayanımı da araç için 

seçilmesinde önemli bir faktördür.  

 

➢ PLA  

Araç iskeleti üzerine motorların, Ping sonarın veya Plexiglass gövde içerisine yerleştirilecek 

elektronik alt sistemlerin sabitlenmesi için tasarlanan parçaların üretimi için 3B yazıcı 

kullanılarak PLA malzemesinden üretilmiştir. 

 

Üretim için malzeme tercihi göz önünde bulundurulacak kriterler şunlardır;  

- Malzeme mukavemet özellikleri 

- Üretim Kolaylığı 

- Üretim Maliyeti. 

 

PLA 3B yazıcı ile parçaların 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan flament malzemesidir. PLA 

yoğunluğu 1,25 g/cm^3 tür. Yoğunluğu düşük olması nedeniyle hafif bu nedenle yüzerliği 

yüksektir. 3B yazıcı ile yapılan üretim maliyet bakımından talaşlı imalat gibi diğer üretim 

yöntemlerine göre daha kolay ve düşük maliyetlidir. Darbe dayanımı düşük ve neme karşı 

duyarlı olmasından dolayı düşük mukavemet özelliklerine sahiptir. Üretilen parçalar zımpara 

ile yüzey işlemi yapılarak sürtünme katsayısı düşürülebilmektedir. 

 

Aracın tablo 4.3’te listelenmiş plastik aksamlarının tamamı yukarıda bahsedilen özelliklerden 

dolayı 3B yazıcı ile PLA malzemeden üretilmiştir. 

 

Malzeme seçimi yapıldıktan sonra karar verilen malzeme ile üretilecek parçalar tablo 4.3’te 

belirtilmiştir. Tablo 4.3’te belirtilen parçalar şekil 4.67’de aynı numaralar ile gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 4.3: PLA’dan Üretilen Malzemelerin Tablosu 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parça Numarası Parça Adı Adet 

2 Ping Sonar Sabitleyici 1 

3 Ping Sonar Tutucu 1 

5 Motor Ön Koruma Parçası 8 

7 Fener Sabitleme Parçası 2 

8 Oynar Fener Sabitleme Başlığı 2 

11 Pan-Tilt 1 

12 Elektronik Sistem Ray Halkası 2 

13 Gripper 1 

16 Ön T200 Tutucu 2 

18 Motor Tutucu Kelepçesi 8 

21 Yan T200 Tutucu 4 

22 Motor Arka Koruma Parçası 8 

23 Arka T200 Tutucu 2 
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➢ Motorlar 

Sualtı araçlarında en önemli bileşenlerden biri motorlardır. Motorlar aracın hareketini 

sağlamasının yanı sıra aracın su içerisindeki dengesini sağlayan elemandır. Bu nedenle sualtı 

araçlarında motor verimi ne kadar yüksek olursa aracın sualtındaki hareket kabiliyeti ve 

kararlılığı o kadar yüksek olmaktadır. Motor verimini etkileyen en önemli faktör pervanesidir. 

Motor pervanelerinin yüzey kalitesi, hatve değeri ve pal sayısı gibi parametreler pervane 

verimini belirler. Bu nedenle takım olarak edindiğimiz tecrübe ve sahip olduğumuz bilgi 

birikimi doğrultusunda motor seçimi yüksek verimli ticari niteliğe sahip olması göz önünde 

bulundurularak yapılmıştır.   

 

BukraTürk aracında motor olarak BlueRobotic firmasında bulunan T200 Thrusterler 8 adet 

alınacaktır. Tercih edilecek bu motorlar yüksek verimli ve korozyona dayanıklı olarak 

üretilmiştir. Fırçasız motorlarda verim (g /w) oranı, motorun verdiği herhangi bir itki değeri ile 

o itki değerinde harcadığı gücün oranıdır. Bu oran hesabı ile araç için en uygun motor 

seçilmektedir. 

                       

Şekil 4.68: Araçta Kullanılacak T200 Thruster 

                               
Şekil 4.69: T100 Thruster Verim Grafiği          Şekil 4.70: T200 Thruster Verim Grafiği 

 

Tablo 4.4: T200 Motor Özellik Tablosu 
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➢ Fenerler 

Sualtında en büyük sorunlardan biride aydınlatma sorunudur. Sualtında derinlere indikçe ortam 

ışığının sualtına ulaşması zorlaşır bundan dolayı sualtında araçtan görüntü alınmasının mümkün 

kılınabilmesi için aydınlatmanın çok iyi olması gerekmektedir. Aydınlatma için seçilecek ürün 

vereceği ışığın kırınıma uğramasına rağmen aydınlatma yapması gerekmektedir. Daha önceki 

tecrübeler doğrultusunda noktasal ışık veren sualtında sızdırmaz dalgıç feneri tercih edilecektir. 

 

 

 
 

Şekil 4.71: Sualtı Dalgıç Feneri 

 

➢ Silindirik Piston 

Silindirik piston gripperin daha ileriye uzatılarak objelerin tutulmasını kolaylaştırılması 

amacıyla kullanılacaktır. Gripperin başlangıçta geri konumda olması araç boyutunun daha 

küçük olmasına olanak sağlar.  

 

Tablo 4.5: Silindirik Piston Özellik Tablosu 

 
 

 

 
Şekil 4.72: Gripperde Kullanılacak Silindirik Piston 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri 

BukraTÜRK aracının üretimi sırasında talaşlı üretim yöntemleri ve vakum ile plexi şişirme 

yöntemi kullanılmıştır.  

Araç üretiminde aşağıda belirtilen talaşlı imalat yöntemlerinden faydalanılmıştır. 

➢ Frezeleme: Düz ve kavisli yüzeylerin, kanalların, helisel kanalların, dişlilerin, imal 

edilmesi için belirli geometrik kesici takımlarla (freze çakıları) talaş kaldırma işlemidir. 

BukraTÜRK aracının alüminyum alt şasi, üst şasi ve alüminyum gövde kapağı bileziği 

parçalarının şekillendirilmesinde CNC freze kullanılmıştır.  

➢ Tornalama: Dairesel hareket yapan bir iş parçası üzerinden talaş kaldırarak, parçaya 

silindirik veya dönel bir şekil verme yöntemidir.  Örnek olarak BukraTÜRK aracında 

elektronik kart muhafazasının sızdırmazlığını sağlayan ve alüminyum malzemeye o-

ringlerin yerleşmesi için tasarlanan kanalın açılmasında alın tornalama yöntemi 

kullanılmıştır.   

➢ Matkaplama (Delik delme): İş parçası üzerinde delik açmak amacı ile uygulanan bir 

talaşlı imalat yöntemidir. Araç üretiminde pleksiglass gövde kapaklarında, pleksiglass 

gövdede ve Plexiglass gövdeye kablo geçiş noktaları gibi alanlarda kullanılmıştır.  

➢ Kılavuz Çekme: Kılavuz çekme, bir deliğe” kılavuz” denilen keskin takım ile diş yuvası 

açma işlemidir. BukraTÜRK aracında parçaların birbirine bağlanması alüminyum şasi 

üzerine vida deliklerine diş yuvası açmak için kullanılmıştır. 

➢ Vakum ile Plexi Şişirme: Elektronik kart muhafazasının (araç gövdesi) kapağının 

üretimi için düz plexi plakanın vakum ile şişirilerek bombe şekli verilmesi şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. 

➢ Plexiglass yapıştırıcısı (Kloroform) ile yapıştırma: Kloroform bir çözücü kimyasaldır. 

Bu çözücü kimyasal birbirine yapıştırılacak iki farklı Plexiglass malzemeyi çözerek eritir. 

Eriyen temas noktaları tekrar sertleştiğinde birbirine kaynayarak bir bütün hale getirilir. 

Bu işlem elektronik sistemlerin muhafazası için kullanılacak gövdenin kapak kısmında ki 

halkaların yapıştırılmasında kullanılacaktır. 

 

 4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Araç şasisinin sahip olduğu fiziksel özelliklerin çoğu (boy, kütle vb.) İNSANSIZ SU ALTI 

SİSTEMLERİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ’ nde belirtilen puanlama esasları göz önüne 

alınarak belirlenmiştir. Aracın en uzun ayrıtı şartnamede belirtilen en yüksek puan karşılığı olan 

50 cm’den daha küçük olarak 49,9 cm olarak belirlenmiş araç kütlesi ise yine aynı sebepten 

dolayı 8 kg’dan az olacak şekilde şasi kütlesi 7920 gr olara tasarlanmıştır.Bunların yanısıra 

yüzerlilik ve sualtı direnç kuvvetleri hesaplanmış böylece sualtı aracının yüzerliği, kararlılığı 

gibi sualtı hareketlerini belirleyen unsurlar aşağıdaki sayfalarda açıklanmıştır. 

 

➢ BukraTÜRK Aracının Yüzerliği  

Tasarlanan su altı aracında yüzerlik aracın üzerine etkiyen kaldırma kuvveti ile sağlanacaktır. 

Bunun sebebi araca eklenecek köpük vs. gibi ek yüzdürme elemanlarının hareket kısıtlayıcı 

özellikte olmasıdır. Aracın suya ilk bırakıldığı anda sıvı içinde askıda olması için araca 

etkiyecek kaldırma kuvveti hesaplanmıştır. 

 

Arşimet prensibine göre “katı cisim sıvı içerisine batırıldığında cismin ağırlığında bir azalma 

meydana gelir, bu azalmanın nedeni sıvının cisme yapmış olduğu kaldırma kuvvetidir ve bu 

kuvvet kütle merkezi boyunca aşağıdan yukarı etkir”. 
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Sudaki cisim düşeyde iki kuvvetin etkisi altındadır. Bunlar ağırlık (W) ve kaldırma kuvvetleridir 

(Fk). Bu kuvvetlerin şiddetine göre 3 hal söz konusudur. 

 

1.Durum: W = Fk  

Bu durumda aracın ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olduğundan araç askıda kalır. Tasarlanan 

aracın bu duruma uygun olması kararlaştırılmıştır bu sayede araç az güç harcayarak denge 

konumunda hareket sağlayabilecektir. Az güç harcanmasının hedeflenmesi ise sıcaklık 

oluşumunun azalmasını sağlamaktır. Yüksek seviyedeki güç, ESC’ lerin ve kabloların zarar 

görmesine sebep olabilmektedir. Bu durumda az güç harcanmasının nedeni araç denge 

konumunda kalabilmek için düşey eksendeki motorlara ihtiyaç duymamasıdır. 

2.Durum: W> Fk 

Bu durum, sıvı içerisindeki cisim ağırlığının kaldırma kuvvetinden büyük olduğu durumdur. 

Bu şekilde cisim sıvı içinde batar.  

3.Durum: W <Fk 

Son durum olan 3. Durumda ise aracın ağırlığı kaldırma kuvvetinden küçük olduğu için araç 

sıvı yüzeyinde kalır. Yani pozitif sephiyeye sahip olur ve su içine batırılması için motor gücü 

gerekir. Bu nedenle güç tüketimi fazla olur. Güç tüketiminin fazla olması yüksek ısı ortaya 

çıkaracağından elektronik alt sistem ve kablolar zarar görebilir.  

 
Şekil 4.73: Kaldırma Kuvvetinin Cisimlere Etkisi 

➢ Kaldırma Kuvveti 

Kaldırma kuvveti sayesinde askıda nötr yüzen cisimler için şu ifade kullanılabilir: 

Cismin ağırlığı, yüzen cismin batan kısmının hacmi kadar akışkanın ağırlığına eşit olan 

kaldırma kuvvetine eşit olmalıdır.  

Yukarıdaki cümle formüle edilmesi gerekirse;  

 

                   𝐹𝑘 =  𝜌𝑠𝚤𝑣𝚤. 𝑔. 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛  = W = m. 𝑔    (4.3) 

𝑭𝒌 = Kaldırma kuvveti   

𝝆𝒔𝚤𝒗𝚤 = cismin yüzeceği sıvının hacmi  

𝒈 = Yerçekimi ivmesi  

𝑽𝒃𝒂𝒕𝒂𝒏 = Cismin su içerine batan kısmının hacmi  

𝒎 = Aracın kütlesi   

 

Yukarıda paylaşılan bilgiler ışığında sualtı aracının su içerisinde askıda kalması için aracın suya 

batan hacmi ile kütlesi arasında ve hareket edeceği sıvı yoğunluğu arasında doğrudan bir 

bağlantıdan söz edilebilir. Optimum denkliğin bulunması adına öncelikle gerekli malzemeler 

de hesaba katılarak su altı aracının net ağırlığı bulunmuştur. Sonrasında aracın suya batan 

hacminin istenen seviyede olması için gerekli olan hacim miktarı belirlenmiştir.  
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➢ BukraTÜRK’ ün Kaldırma Kuvvetinin Hesaplanması 

 

Aracın ağırlığı malzemelerin tanımlı olduğu haliyle SolidWorks programından elde edilmiştir. 

Sonrasında aşağıdaki tabloda gösterilen elemanların hacimleri toplanarak denklem sağlanmaya 

çalışılmıştır. Bu işlem sırasında farklı malzemeler ve farklı hacimler denenmiş, optimum 

seçenekte karar kılınmıştır.  

 

          W = 𝐹𝑘 =  𝜌𝑠𝚤𝑣𝚤. 𝑔. 𝑉𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛  = m. 𝑔         (4.4) 

 

Tablo 4.6: Aracın Suya Batan Kısımlarının Hacimleri 

 

 

Araç kütlesi 7920 gr (7,92 kg) olarak hesaplanmıştır. Suyun yoğunluğu 997 kg/m3, yerçekimi 

ivmesi 9,81 m/s2 ve batan cismin hacmi su içine batan tüm cisimlerin hacimlerinin 

toplanmasıyla 0,007944 m3bulunmuştur. Batan kısımların hacimlerine ilişkin bilgiler Tablo 

4.6’te gösterilmiştir. 

 

Aracın kaldırma kuvveti hesaplamaları başlığı altında kullanılan yöntemden yararlanılarak 

eşitlik yazılacak olursa; 

 

           W = 7,92 x 9,81  = 77,695 N     (4.5) 

              Fk = 997 x 0,007944 x 9.81 = 77,695 N     (4.6) 

       Fk = W      (4.7) 

 

Sonuçlarından Fk = W yani aracın denge konumunda su içerisinde askıda kaldığı görülür.  

 

Ürün adı Adet Hacim (cm3) 

Muhafaza 1 4527,44 

Alüminyum kapak bilezikleri 2 39,7 

T200 8 275 

Motor Ön Koruma 8 8,71 

Motor Arka Koruma 8 9,4 

Muhafaza Ön Kapak 1 388 

Muhafaza Arka Kapak 1 60,5 

Yan Motor tutucu 4 25,55 

Alt Motor Tutucu 4 38,4 

Motor Tutucu Kelepçesi 8 14,65 

Alt alüminyum şasi 2 63,55 

Üst alüminyum şasi 2 167,85 

Ana Taşıyıcı silindir 3 52 

Fener 2 113 

Fener tutucu 2 29,64 

Silindirik piston 1 44,62 

Gripper 1 188 

Gripper sabitleme parçaları 1 34,3 

TOPLAM 7944 cm3 = 0,007944 m3 
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➢ BukraTürk Aracının Final Tasarım Boyutları 

 

 

 
 

Şekil 4.74: BukraTÜRK Ön Görünüş Teknik Resmi 

 

 

 
 

Şekil 4.75: BukraTÜRK Üst Görünüş Teknik Resmi 
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Şekil 4.76: BukraTÜRK Yan Görünüş Teknik Resmi 

 

 

 

 
 

Şekil 4.77: Aracın Kütlesi 
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 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Şekil 4.78: Elektronik Sistem Blok Şeması 

          BukraTÜRK aracının elektronik tasarımı, 5 ana husus göz önünde bulundurularak 

yapılmıştır. 

Bu hususlar sırasıyla şunlardır;  

- Manuel Kontrol, 

- Otonom Hareket, 

- Elektronik Dizayn 

- Esc Kontrol Kartı Tasarımı 

- Sigorta Kutusu Tasarımı 
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➢ Manuel Kontrol       

Manuel görevlerde aracın kontrolü yer istasyonuna bağlı bir joystick tarafından sağlanır. 

Joystickten alınan veriler(komutlar) QgroundControl aracılığı ile araçtaki Raspberry Pi 

bilgisayarına gönderilir. Raspberry Pi, gelen veriyi işledikten sonra gerekli komutları 

Pixhawk’a aktarır. Pixhawk’a aktarılan komutlar ile aracın kontrolü sağlanır.  

Manuel kontrolde aracın daha stabil olarak kontrol edilebilmesi için pixhawk kullanılması 

tercih edilmiştir. Pixhawk aracın dengede kalması için MPU6000 eğim sensörü kullanmaktadır. 

Pixhawk içerisinde bulunan 32 bitlik arm işlemci matematiksel işlemleri 8 bitlik bir işlemciye 

kıyasla çok daha hızlı yapabilmektedir. 32 bitlik işlemci sinyal MPU6000 den çok daha yüksek 

sayıda örnekler alarak en doğru değerinin bulunması konusunda çok daha etkin olarak 

çalışmaktadır.  

Kontrol verilerinin iletilmesi konusunda da Pixhawk UART haberleşmesi ile kolaylık 

sağlamaktadır. Raspberry Pi ile doğrudan usb ile veya RX-TX pinleri üzerinden doğrudan 

bağlantı kurulabilir bu da uygulamada çok büyük kolaylık sağlar. 

 

Su Üstü Kontrol İstasyonu araç üzerinde bulunan kamera donanımını ve aracın genel 

istatistiklerini görüntülemek için gereklidir. Kontrol istasyonunda herhangi bir görüntü işleme 

arabirimi bulunmamaktadır. Tüm görüntü işleme işlemlerini Raspberry Pi araç içerisinde 

gerçekleştirecektir. Su Üstü Kontrol Sistemine bağlı joystick ile aracın kontrolü sağlanacaktır.  

 

Manuel görevlerde objelerin tutulmasını sağlayan gripper’ın kontrol işlemi, şekil 4.79’da 

gösterilen sigorta kutusu üzerindeki on-off push buton basılması ile gerçekleştirilecektir. Araç 

tutulacak nesneye yaklaştığında push butona basılarak gripper parmakları açılır. Gripper uygun 

konuma geldiğinde tekrar butona basılır ve tutma işlemi gerçekleştirilir. 

 

 
Şekil 4.79: Sigorta Kutusu Üzerinde Bulunan Gripper Kontrol Butonu 

 

➢ Otonom Hareket 

Otonom görevlerde Su üstü kontrol istasyonu üzerinden başla komutu gönderildikten sonra 

joystick bağlantısı kesilir ve otonom moda geçiş yapılır. Aracın kontrolü raspberry pi tarafından 

pixhawk’ın kontrol edilmesiyle gerçekleştirilir. Raspberry pi hem kameradan aldığı görüntüleri 

işleyerek hemde ping sonardan aldığı veriler doğrultusunda pixhawk’a komut gönderir. sayıda 

donanımsal PWM özelliğine sahip pini barındırıyorsa yazılımsal PWM tercih edilmez. Bunun 

sebebi yazılımsal PWM’de ana programın ağırlığına bağlı olarak aksamalar meydana 
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gelmesidir. Pixhawk barındırdığı denetleyici üzerinde yeterli sayıda donanımsal PWM pinine 

sahip olduğundan kolaylıkla ESC motor sürücüleri kontrol edebilir. 

Bu donanım yardımı ile aracın eğimini sürekli olarak ölçülür Bu sayede motorlara uygun 

oranlarda ve uygun yönlerde güç verilmesi sonuç olarak aracın düz kalması sağlanır. 

Araç üzerinde bulunan Ping Sonar araç ile havuzun duvarlarına olan mesafeyi ölçerek 

raspberry pi’ye iletir. Bu bilgiler raspberry pi’de işlenerek aracın konumu ile ilgili bilgiler 

belirlenir. Böylece aracın otonom olarak hareket ettiği durumlarda havuz çeperine çarpmaması 

sağlanır. Aynı zamanda ping sonar otonom görevleri yerine getirebilmesi için yön tayini için 

kullanılır. Temelde yön tayini için Pixhawk içinde bulunan İMU sensor kullanılacaktır. Fakat 

İMU sensor aracın duvarlara olan mesafesini ölçemediği için Ping sonar kullanılarak aracın 

havuzun hangi kenarına daha yakın olduğu bilgiside elde edilir bu sayede aracın havuz içinde 

hangi tarafta olduğuda bilinir. Ping Sonar bağladığı servo motor ile aracın 180 derecelik bir 

kısmını tarama yöntemini kullanarak sürekli olarak engel haritası çıkartacaktır. 

Araç içerisinde bulunan kamera ise görevlerde objelerin algılanmasını sağlar. 

➢ Elektronik Dizayn 

Araç içerisindeki alanın en iyi şekilde kullanılması aracın kararlılığı ve ağırlık dengesi için 

önem taşımaktadır.  Bununla birlikte herhangi bir sorunla karşılaşıldığında araç içerisindeki 

elektronik sisteme kolay ulaşım sağlanması yarışma sırasında zamandan tasarruf sağlamaktadır. 

Bunun yanı sıra eğer elektronik sistem düzenli şekilde oluşturulur ise arıza tespiti 

kolaylaşacaktır. İyi tasarlanmamış elektronik sistemlerde kablolamadan veya yanlış yerleşim 

dizaynından kaynaklı oluşabilecek karmaşıklık arıza tespitini zorlaştırmaktadır. Araç içerisinde 

kablo karmaşıklığına başlıca neden olan motor ve ESC bağlantılarıdır. Bu nedenle araç içerisine 

kullanılacak elektronik sistemler modüler olarak tasarlanacaktır. Araç içerisine bulunan 8 adet 

ESC için şekil 82’deki gibi ESC kartı tasarlanarak kablolama veya oluşabilecek kısa devre 

problemleri ortadan kaldırılacaktır. Pixhawk ve Raspberry pi gibi modüler kontrol kartları 

kullanılarak araç içerisindeki karmaşıklık azaltılacaktır. 

Aynı zamanda modüler olarak tasarlanan her bir sistem şekil 4.80’deki gibi bir ray üzerine 

sabitlenerek araç içerisinden bir bütün halde tek seferde çıkartılabilecek şekilde olacaktır. Bu 

raya yerleştirilen elektronik komponentlerin, ESC kartının, kameranın, Pixhawk ve raspberry 

pi bağlantıları şekil 4.80’deki gibi düzenli bir şekilde yapılabilecektir. 

 

Şekil 4.80: Elektronik Sistem Rayı Üzerindeki Kablolama Düzeni 
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➢ ESC Kontrol Kartı 

ESC Kontrol Kartı araç içerisinde yerleştirilmesi gereken 8 adet ESC’ yi de üzerinde 

bulunduran karttır. ESC Kontrol Kartının işlevi sayıca fazlaca olan ESC’ leri bir arada tutarak 

kablo karışıklığını önlemek ve dolayısıyla kabloların ve ESC’ lerin birbirleriyle temasta 

bulunmasından dolayı oluşabilecek kısa devre tehlikesini ortadan kaldırmaktır. ESC Kontrol 

Kartı sayesinde araç içerisindeki karmaşıklık giderilecektir. Bu sayede sistemde oluşabilecek 

arıza tespiti kolaylaşacaktır. Aynı zamanda ESC Kontrol Kartı gövde içerisindeki kısıtlı ve dar 

olan alanın daha verimli kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Gövde içerisindeki alanın verimli 

kullanılması ağırlığın eşit paylaşılması için oldukça önemlidir. Ağırlık dengesi aracın kararlığı 

ile doğru orantılıdır. Bütün bu pozitif katkılar göz önünde bulundurularak ESC Kontrol Kartı 

tasarlanmıştır.  

  
 

Şekil 4.81: ESC Kontrol Kartı Katı Modeli & Teknik Çizimi 

 

 
 

Şekil 4.82: Üretimi Gerçekleştirilen ESC Kontrol Kartı  
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➢ Sigorta Kutusu Tasarımı 

Suyun olduğu ortamda elektrikle çalışmak birçok güvenlik problemini beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle BukraTÜRK takımı tarafından hem test sırasında hem de yarışma 

sırasına can güvenliğini sağlamak amacıyla kontrol istasyonu masasında bulanacak şekil 

4.83’te de gösterilen sigorta kutusu tasarlanmış ve üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 83’te görüldüğü üzere sigorta kutusu aynı zamanda gripperin kontrolünü sağlayan on-off 

anahtarının bulunduğu kısımdır. 

 

Şekil 4.83: Üretimi Tamamlanan Sigorta Kutusu Bileşenleri 

 

 
Şekil 4.84: Sigorta Kutusu Blok Şeması 
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➢ Pixhawk 

Pixhawk açık kaynak kodlu Stm32 tabanlı, yazılım tabanı olarak da ArduPilota dayanan bir 

otopilot kontrol kartıdır. Hava, kara ve sualtı araçlara otonom hareket kabiliyeti 

kazandırılmasında kullanılan ve bir joystick ile kontrol edildiğinden oldukça tercih edilen 

gelişmiş bir sistemdir. 

BukraTürk aracının kontrolü Teknofest yarışması gereği hem otonom olarak hem de manuel 

olarak yapılmalıdır. Bu gereklilik, raspberry pi ve raspberry pi içerisine yüklenecek yazılım ile 

pixhawk’ın kontrol edilmesi ile sağlanacaktır. Otonom görevlerde pixhawk’ın sahip olduğu 

dahili IMU ve PID algoritması kullanılarak Raspberry Pi’den gönderilen komutlar 

doğrultusunda aracın görevleri yerine getirmesi otonom olarak sağlanacaktır. 

Ana işlemcisi 32 bit Arm Cortex M4 tabanlı ST Microelectronic ’in bir ürünü (STM32F427 

Cortex M4core with FPU)’dür. Bu işlemci “NuttX Real Time Operating System” ile 

kullanılmaktadır. 

Aracın akışkan içerisindeki dengesi pixhawk içerisinde dahili olarak bulunan MPU6000 serisi 

IMU sensörü ile sağlanacaktır. 

Pixhawk içerisinde bulunan dahili Sd karta yarışma görevleri sırasında alınan bütün veriler 

kaydedilecektir.  

Pixhawk üzerindeki Uart I2C CAN gibi çevresel birimler aşağıda belirtilen Basınç sensörüne 

bağlanacaktır. Böylelikle pixhawk sensörlerden aldığı verileri işleyerek aracın derinlik 

kontrolünü gerçekleştirecektir. 

 

 
 Şekil 4.85: Pixhawk Giriş-Çıkış Pin İsimleri 

 

➢ Araç Kumandası 

Aracın tüm kontrolü ( motor hareketleri, Pant-Tilt hareketi vb.) QgroundControl ’deki ArduSub 

arabirimi üzerinden bilgisayara usb ile bağlı Logitech F310 Kablolu kumanda ile sağlanacaktır.  

 
Şekil 4.86: Logitech F310 Kablolu Kumanda 
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1: Gripper hareketini sağlayacaktır. 

2: Topuzun ileri-geri hareketi aracın ileri-geri (Surge) hareketini, sağa-sola hareketi ise 

aracın sağa-sola dönme (Yaw) hareketini sağlayacaktır. 

3: Topuzun ileri- geri hareketi aracın aşağı-yukarı (Heave) hareketini, sağa-sola hareketi 

ise aracın sağa-sola (Sway) kayma hareketini sağlayacaktır. 

4: Gripper’in kendi ekseninde pozitif yönde dönme hareketini sağlayacaktır. 

5: Manuel modunu başlatacaktır. 

6: Stabilize modunu başlatacaktır. 

7: Gripper’in kendi ekseninde negatif yönde dönme hareketini sağlayacaktır. 

 

➢ Raspberry Pi 3 

Raspberry Pi 3 ün kullanım amacı aracın su üstü istasyonuna bağlı olmadığı anlarda da görüntü 

işlemeyi devam ettirmesini sağlamaktır. Kameradan alınan görüntüler Raspberry Pi 3 kartında 

işlenerek Micro Sd kartta depolanırken aynı zamanda anlık olarak Su Üstü Kontrol İstasyonuna 

aktarılacaktır. Otonom Görevlerde ise Su Üstü Kontrol İstasyonu ile olan bağlantı kesilir ve 

Raspberry Pi, kamera görüntülerini ve görev verilerini Sd karta kaydeder. 

Raspberry Pi tek kartlı bilgisayar olarak tanımlanabilir. Tek kart bilgisayar, üzerinde bir 

bilgisayarın çalışması için gerekli tüm donanımları üzerinde bulunduran küçük ve az güç 

tüketen kartların tamamı olarak tanımlanabilir. Bu kartlar genellikle bir adet işlemci (CPU), bir 

adet grafik işlemci (GPU) ve bir adet RAM ayrıca dış dünyayla bilgi alışverişi sağlayan bir adet 

bağlantı portundan (USB, Ethernet) oluşmaktadır. 

BukraTürk’ te Raspberry Pi 3 ün kullanım amacı görüntü işlemedir. Kameradan alınan 

görüntüler Raspberry Pi 3 kartında işlenerek Micro Sd kartta depolanırken aynı zamanda anlık 

olarak Su Üstü Kontrol İstasyonuna aktarılacaktır. Otonom Görevlerde ise Su atı Kontrol 

İstasyonu ile olan bağlantı kesilir ve Raspberry Pi, kamera görüntülerini ve görev verilerini Sd 

karta kaydedecektir.    

      

 
 

  Şekil 4.87: Raspberry Pi 3 
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➢ Raspberry Pi Kamera Modülü                                        

Low-Light HD USB kamera geniş açılı, düşük distorsiyonlu lense sahip 2MP 1080P görüntü 

kalitesine sahiptir. Suyun 300 m altındaki karanlık ortamda görüntü alabilen bir kameradır. 

Otonom görevler için ideal bir kameradır. Sahip olduğu tümleşik H.264 sıkıştırma yongası ile 

tüm video sıkıştırma işlemleri rahatlıkla yapmaktadır. 

 

                  
 

                  Şekil 4.88: Raspberry Pi Kamera Modülü                                       

➢ Ping Sonar Altimeter and Echosounder 

Ping sonar, su altında 30 metreye kadar mesafeleri ölçebilen, ROV'lar ve AUV'lar için bir 

altimetre olarak, bir USV'de batimetri çalışması için bir engel algılama sonarı ve diğer su altı 

mesafe ölçüm uygulamaları olarak kullanılabilir. 

 

BukraTürk sualtı aracında otonom görevlerde, Ping sonar ile aracın sağında ve solunda kalan 

havuz çeperlerinin algılanması sağlanacak ve havuz çeperlerine çarpmadan görevlerin başarılı 

bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır. 

 

 
                    Şekil 4.89: Ping Sonar     

 

Tablo 4.7:  Ping Sonar Özellik Tablosu 
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➢ Router  

Su üstü kontrol istasyonu ve araç arasında iletişimin sağlıklı şekilde sağlanması için bir arabirim 

gerekmektedir. Bunun için bir modemin kullanılmasına karar verişmiştir. Ayrıca bu modem 

sayesinde olası iletişim hatalarında hatanın nereden kaynaklandığı çok daha kolay bir şekilde 

öğrenilmektedir. Bu da arızanın giderilmesinde önemli ölçüde zaman kazandırmaktadır. 

 

➢ Basınç sensörü 

30 bar (300m) basınç ölçme kapasitesine ve 0.2m bar çözünürlüğe sahip bir basınç sensörüdür. 

Bu sensörün kullanım nedeni su altında çalışabilmesi için alüminyum bir kılıf ile sızdırmazlığı 

sağlanmış olmasıdır. Sensör I2C haberleşme protokolüne sahiptir ve I2C Protokolüne sahip tüm 

mikrodenetleyiciler ile uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir. 

 

Aracın su içerisindeki konumu ve PID kontrolü bu sensör ile ölçülerek elde edilen veriler ile 

hesaplanmaktadır. 

    
              Şekil 4.90: Basınç Sensörü  

 

      Tablo 4.7: Basınç Sensörü Özellik Tablosu 

 

➢ Motor Sürücüleri 

Üç fazlı fırçasız bir motoru çalıştırabilmek için kullanılan  ESC (elektronik hız kontrol elemanı) 

dir. Kısaca, motorun hızını ve dönüş yönünü elektronik olarak kontrol eden cihaz olarak 

tanımlanabilir.  Bu komponent itici motorların kontrolü için gerekli bir T200  motorları için 

özel olarak tasarlanmış bir elemandır.Araçta 8 adet esc kullanılacaktır. 

 
Şekil 4.91: ESC 
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➢ Sızıntı Sensörü 

 

Sızıntı sensörü araç içerisinde herhangi bir su sızıntısını probları ile algılayan bir sensördür. 

Raspberry Pi, Pixhawk ve diğer birçok 3.3v veya 5v ile çalışan elektronik kartlara kolaylıkla 

entegrasyonu sağlanabilir. 

        

 

  Şekil 4.92: Sos Leak Sensör 

    Tablo 4.8: Sos Leak Sensör Özellik Tablosu  

 

➢ Acil Stop Butonu  

Herhangi bir elektrik kaçağı veya herhangi bir problem çıkması durumunda araç içerisine giden 

gücün kesilmesi için önlem amaçlı kullanılacaktır. Kullanılan acil stop butonu 60 amper gibi 

yüksel voltaj ve akımda çalışabilecek özelliktedir. 

  

     

         Şekil 4.93: Acil Stop Butonu 
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➢ Sigorta 

Sigorta elektrik devrelerinin aşırı akım, kısa devre yüksek voltaj nedeniyle zarar görmemesi, 

operatöre veya çevresinde bulanan insanlara zarar vermemesi aynı zamanda su ve elektrik 

devresinin normal açılıp kapatılması için kullanılan elektrik devre kırıcı elemandır. 

      

 
Şekil 4.94: Sigorta 

 4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

BukraTÜRK aracı için oluşturulan algoritma iki farklı kısımdan oluşur. Birincil algoritma 

Manuel Kontrol için hazırlanmıştır. İkinci algoritma ise otonom kontrol içindir. Manuel kontrol 

Su Üstü Kontrol İstasyonu üzerinden joystick ile gerçekleştirilir. Otonom görevlerde ise 

Manuel Kontrol Su Üstü Kontrol İstasyonu üzerinden BAŞLA komutu gönderilerek devre dışı 

bırakılır, ardından araç Kontrol İstasyonundan bağımsız bir şekilde tanımlanan görevleri yerine 

getirmek için harekete başlar.  

 

Şekil 4.95: Çeşitli Havuz Konumlarında Ping Sonarın Çalışması 

Şekil 4.95’ gösterildiği üzere otonom kontrollerde aracın havuzun neresinden başladığını 

algılaması için ilk başlangıçta etrafındaki engellere olan mesafesini kontrol eder. Araç üzerinde 

bulunan ping sonar sürekli olarak 180 derecelik bir alanı tarayarak araç önünde, sağında veya 

solunda bulunan engellerin haritasını çıkartır. Bu sayede araç çıkarılan haritaya göre cisimlerin 

bulunabileceği yerleri öngörmeye çalışır. 

Araç yön tahminlerini yaptıktan sonra araç içerisinde bulunan kamera ile araç ile birlikte 

çalışmaya başlayan güdüm algoritması çalışmaya başlar. Güdüm algoritmasının temel hedefi 

önceden tanımlanmış olan cisimleri bulmaktır.  

 

Güdüm algoritmasına yardımcı olarak çalışmakta olan ve aracın hareket etmesine yardımcı olan 

hareket algoritması mevcuttur. Manuel görevlerde Su üstü kontrol sisteminde bulunan joystick 

ile araç kontrol edilirken Otonom görevlerde aracın hareketi için yine araç içerisinde bulunan 

hareket algoritması devreye girmesi gerekmektedir. Hareket algoritması aracın yön tahini için 

kullanılan ping sonar ile engelleri ve kamera ilede cisimleri algılayarak aracın ne yönde nekadar 

hızlı hareket edeceğine karar verir.   
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                Şekil 4.96: Algoritma Blok Diyagramı 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Güdüm algoritması Raspberry Pi’ ye güç gitmesi ile otomatik olarak başlar. Bütün görüntüler 

işlenerek su üstü kontrol istasyonuna iletilir. 

 

Raspberry Pi görüntünün bir kopyasını araç içerinde saklar. Kayıt edilen bu görüntüler daha 

sonra SFTP bağlantısı ile sunulması istenilen bilgisayara çekilebilir. Bu görüntü yedeklerinin 

alınma sebebi görüntü işlemenin su altı aracının içerisinde yapıldığını ispatlamak ve nesneleri 

geç tanıma gibi problemlerin üstesinden gelebilmek için görüntü arşivi oluşturmaktır. 

 

Görüntü işlemenin Python ile yapılmasına karar verişmiştir. Çünkü Python ile birçok farklı 

görüntü işleme kütüphanesi rahatlıkla kullanılabilmektedir. Python dilinin sunduğu bir diğer 

avantaj ise minimum boyutta optimum performans ile çalışması için sürekli olarak yenilikler 

ve güncellemelere tabi tutulmasıdır. Dünya çapında büyük çoğunluğu gönüllü olmak üzere 

geliştiriciler ve testerlar sürekli olarak bu konuda çalışmaktadır. 

 

 
 

Şekil 4.97: Güdüm Algoritması 

 

Su üstü kontrol istasyonunda aracın kontrolü için bir joystick bağlanır. Bu joystick’ten alınan 

veriler QGroundControl programı ile araç içerisinde bulunan Raspberry Pi bilgisayarına 

gönderilir. Raspberry Pi bu verileri TCP iletişim hattı üzerinden alır. Alınan bu verileri hareket 

için gerekli olan fırçasız motorlara veya kamera ve ping sonarın görüş açılarını değiştirmek 

üzere Pixhawk’a iletir. 

Pixhawk ile Raspberry Pi arasındaki iletişim USB üzerinden sağlanan UART protokolü ile 

sağlanır. Bu iletişim için Raspberry Pi üzerinde bulunan usb portları kullanılabileceği gibi 

Raspberry Pi üzerinde bulunan 40 adet pin arasından RX-TX-VCC-GND pinleri ile de 

sağlanabilir. 
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4.98: Manuel Kontrol Algoritması 

 

Eğer otonom görev için başla komutu geldiyse şekil 4.99’da gösterilenhareket algoritması 

devreye girer. Bu algoritma araç üzerinde bulunan kamera ve Ping Sonar ’dan aldığı verileri 

kullanarak aracın hangi yönde gitmesi gerektiğine karar verir. 

 

 

4.99: Otonom Hareket Algoritması 
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  Dış Arayüzler 

  

Aracın dış arayüzleri, bu arayüzlerde kullanılan alt bileşenler ve mesaj arayüzleri anlatılır. 

Aracın kontrolünde kullanılan su üstü kontrol istasyonunun arayüzü, görüntü ve veri aktarımı 

gibi yerlerde kullanılan yazılımlar ve seçilen yazılım dilleri hakkında bilgi verilir.} 

 

Araç içerisinde bulunan Raspberry Pi içerisin de bulunan Python kodları su üstü kontrol 

istasyonuna araç kamerasından alınan görüntüleri işleyerek şekil 4.100’de ki gibi görüntüleri 

iletir. Video başlıklı pencere su Üstü kontrol istasyonunda gösterilmektedir. 

 

 

4.100: Sualtı Aracından Görüntünün İletildiği Arayüz 

Şekil 4.101’de bulunan ekran resmi QGroundControl ün arayüzüdür. Sağ tarafta aracın denge, 

derinlik, sıcaklık gibi bilgileri bulunmaktadır. Bu program şekil 4.100’ de bulunan video 

penceresinin yanında, aracın durumu hakkında bilgi vermek için bulunmaktadır. 

 

 
4.101: QgroundKontrol Arayüzü 
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 GÜVENLİK 

BukraTÜRK ekibi aracın, takımın ve çalışılan ortamın güvenliğini ilk sırada gözetmektedir. Bu 

durum güveli bir çalışma ortamı ile beraber takım üyelerinin de verimini arttırmaktadır. 

Güvenlik önlemleri, hem aracın hedef operasyonları tam bir şekilde yerine getirmesi için hem 

de ekip üyelerinin çalışma esnasında zarar görmesini önlemek amacıyla alınmış birtakım 

önlemleri içerir. Bu önlemler aracın sızdırmazlığının sağlanması, gerekli voltaj ve akım 

değerlerinde çalışmasının sağlanması, olası sızıntılarda Su Üstü Kontrol İstasyonuna uyarı 

vermesinin sağlanması ve olası tehlikelerde aracın enerjisinin hızlıca kesilmesi şeklindedir. 

 

Takımın çalışmalar esnasında güvenli olarak çalışması adına da birtakım kurallara uyulmuş ve 

önlemler alınmıştır. İlk olarak alınan malzemelerin sağlık standartlarına uygun olmasına özen 

gösterilmiş, gerekli standartları sağlamayan ürünlerin kullanılmaması sağlanmıştır.  

Ekip üyeleri çalışma alanında iş paketlerinin gerektirdiği güvenlik ekipmanlarını (iş eldiveni, 

gözlük vb.) kullanmış ve çalışma alanına dahil olan deney havuzu etrafında enerji içeren 

malzeme/madde kullanılmamasına özen göstermiştir.  

Ayrıca İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ’ sinde belirtilen 

ilgili konulardaki uyarılar dikkate alınmış ve gerekli şartlar sağlanmıştır.  

 

➢ Motor Pervane Izgarası 

Araçta kullanılan T200 motorlarının pervanelerinin uçları keskindir. Çalışma sırasında havuz 

içindeki yabancı cisimlerin motor pervanesine çarpmasını önlemek ve aynı zamanda motorların 

çalıştığı sürede herhangi bir yaralanma olmasının önüne geçmek için motor pervanelerine şekil 

5.1’de gösterilen koruyucu ızgaralar 3B yazıcı ile üretimi yapılmıştır. Bu kapak sayesinde 

çalışma ortamındaki kişilerin güvenliği sağlanacaktır. (Örneğin çalışan pervanelere 

parmakların değmesi gibi durumlar). 

 

        
 

           Şekil 5.1: Motor Ön & Arka Koruma 
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➢ Aracın yuvarlatılmış tasarımı  

Aracın hareketi sırasında hem havuzda bulunan kişilere yaklaşması hem de havuz zeminine 

zarar vermesi önlenmelidir. Bundan dolayı aracın şasisinin Şekil 5.2’de gösterildiği üzere her 

kenarı ve köşesi yuvarlatılmıştır. Ayrıca araç gövdesi dışında kullanılacak şekil 5.3’teki motor 

tutucu veya şekil 5.4’deki gripper gibi bağlantı elemanları da keskin köşeli elemanlardan ziyade 

yuvarlatılmış hatlara sahip elemanlar olacaktır. Örnek olarak şekil 5.5’teki gibi altıgen başlı 

civata yerine şekil 5.6’daki gibi imbus civata kullanılmıştır.  

     

 

   Şekil 5.2: BukraTürk Aracının Şasi Görseli  

               

                        

Şekil 5.3: Motor Tutucu Görseli                           Şekil 5.4: Gripper Görseli 

 

                            
 

         Şekil 5.5: Altıgen Başlı Civata                    Şekil 5.6: Alyan Başlı İmbus Civata            
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➢ Sızıntı Sensörü  

Sualtı araçlarında en büyük tehlikelerden biri elektronik alt sistemlerin bulunduğu hazne 

içerisine sıvının girmesidir. Bu tehlikeler arasında ilk sırada gelen bu hazneye sıvının sızıntı 

şeklinde girmesidir. Bu tehlikenin ilk sırada gelme nedeni sızıntı fark edilemeyecek kadar az 

olmasına rağmen ciddi tehlikelere ve arızalara sebep olmasıdır. 

Leak sızıntı sensörünün probları muhafaza iç yüzeyinde farklı noktalara yapıştırılır. Muhafaza 

içerisine sızan sıvı probları tarafından emilerek Su Üstü Kontrol İstasyonuna bildirecektir. 

 

                        

Şekil 5.7: Sızıntı Sensörü (Leak sensör) 

 

➢ Acil Stop Butonu 

Acil stop butonu, operasyon sırasında beklenmedik bir durum ile karşılaşıldığında en kısa 

sürede ulaşılıp devreye sokulabilmesi için kontrol masası üzerine konulacak sigorta kutusu 

üzerinde konumlandırılmıştır.  Bu sayede ihtiyaç anında en kısa sürede sistemdeki tüm gücün 

kesilmesi sağlanacaktır. Bu durumda BukraTÜRK sualtı aracına enerji gitmeyeceği için tehlike 

ortadan kalkacaktır. 

 

                                            
 

      Şekil 5.8: Acil Stop Butonu 
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➢ Sigorta 

Sigorta elektrik devrelerinin aşırı akım, kısa devre yüksek voltaj nedeniyle zarar görmemesi ve 

elektrik devresinin normal açılıp kapatılması için kullanılan elektrik devre kırıcı elemandır. 

BukraTürk aracında motorlar tarafından aşırı akım çekmesi veya sızıntı sonucu oluşabilecek 

kısa devre durumunda çevredekilerin ve aracın tamamının zarar görmemesi için sigorta 

kullanılacaktır. 

 

 
Şekil 5.9: Sigorta 

 

➢ IP65 Sızdırmaz Sigorta Kutusu  

Şekil 5.10’da ilk görselde görüldüğü üzere sigorta bir muhafaza içinde bulunmaktadır. Takım, 

sigorta kutusunun havuz çalışma alanına yakın konumlandırılacak olmasından dolayı sigorta 

muhafazasının da çok yönlü, düşük basınçlı su püskürmelerine karşı sızdırmazlık özelliği olan 

Şekilde gösterilen IP 65 sızdırmazlık muhafazayı kullanmayı tercih etmiştir.  

 

       
  

    Şekil 5.10: Sigorta Muhafaza Kutusu 
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 TEST 

➢ Yapılan Testler  

Yapılan testler şuanda elimizde bulunan malzemeler üzerinden gerçekleştirilerek tasarımı 

ve şasi üretimi gerçekleştirilen araçta kullanıma uygun olup olmadı kontrol edilmiştir. 

 

• Yüksek Akım Kablo Testi 

 Daha önce bahsedildiği üzere BukraTÜRK aracında 8 adet T200 motoru kullanılacaktır 

 ve kullanılacak olan motorların akım bilgisi tablo 6.1’ de verilmiştir. Tablodan da 

 anlaşılacağı üzere 8 adet motor toplamda 16 volt besleme geriliminde nominal 

 çalışmada 120 A amper akım çekmektedir. Bu durum gerek ana güç kablosunda gerekse 

 araç gövde içi kablolamada yüksek ısıdan dolayı bazı güvenlik problemlerine yol 

 açabilmektedir. Bu nedenle bu tür güvenlik sorunlarının yaşanmaması bakımından 

 kullanılan kabloların sisteme uygunluğunun kontrolü kablolar üzerinden belirli bir süre 

 yüksek akım geçirilerek testi gerçekleştirilmiştir. Bu test Teknofest 2019 İnsansız Sualtı 

 yarışmasında kullanılan aracın motorlarının maksimum güçte çalıştırılarak, deneme 

 havuzunda zorlanma durumunda gerçekleştirilmiştir. Yapılan test sonucunda kullanılan 

 kabloların araca uygunlu kanıtlanmıştır. 

 

Tablo 6.1: T200 Motoru Akım Değerleri 

                   

• Motor ve ESC Sağlamlık Testi 

 BukraTÜRK takımı olarak yaşanan maddi sorunlar sonucunda, bütçe tasarrufu 

 amacıyla Teknofest 2019 insansız sualtı yarışmasında kullanılan motorlardan çalışıyor 

 olanların dört tanesi tekrar kullanılacaktır. Ancak bu motorlar daha önce 

 kullanıldığından, ESC’ ler de veya motorlarda yorulma sonucu arızalanması ihtimali söz 

 konusudur. Bu nedenle bu motorların test havuzunda geçen yıl tasarlanan araç üzerinde 

 testi yapılarak  kontrolleri sağlanmış akım değerleri ve sıcaklık değerleri ölçülerek 

 çalışma aralıkları ile  kıyaslanmıştır. Test sonucunda ise motorların test sırasında 

 ölçülen çalışma akımları ve  sıcaklıkları, datasheetine yazan çalışma aralıklarında 

 olması nedeniyle motorların tekrar  kullanılabileceği kanaatine varılmıştır. 

  

• Algoritma ön tasarım testi 

 Algoritma testleri sanal ortamda yapılmaktadır. Sanal kod parçacıkları ile görüntü 

 işleme üzerinde R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, SSD kütüphanelerinin testleri ve 

 kamera girdileri için CV2, VLC testleri gerçekleştirilmiştir. Kullanılan yapay zekanın, 

 yapay zeka eğitimleri (renk, şekil vb. tanıtma) olabildiğince detaylı ve yüksek 

 seviyede tutulmuştur. Böylece araç tarafından görülen cisimlerin bulanık bir ortamda 

 dahi rahat şekilde tanınması sağlanmıştır. Ancak bu detaylı eğitimler son nesil i7 

 işlemci üzerinde bile bazen 2 gün kadar uzun sürelerde yapılan işlemler dizisinden 

 oluşmaktadır. Bu da yapay zeka eğitimi için en sağlıklı öğrenme algoritmasının 

 seçilmesinin zorlaşmasına neden olmaktadır.  
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➢ Yapılacak Testler 

Yapılacak testler kısmında ise araç üretiminin tamamlanması ile ileriki tarihlerde yapılacak olan 

testler anlatılmış ve yapılacak olan testler sonucunda olası risk senaryolarından bahsedilmiştir. 

Bu kısımda yazanlar ayrıca risk planlamasının da bir parçasıdır. 

• Sızdırmazlık Testi 

 Sızdırmazlık testi aracın elektronik muhafaza gövdesinin üretimi tamamlandıktan sonra 

 5 metre derinliğe sahip deneme havuzunda 1 gün boyunca bekletilmesi şeklinde 

 gerçekleştirilecektir. Bu test sonucunda araçta herhangi bir su sızıntısı durumunda 

 kapaklarda kullanılan o-ring kalınlığı arttırılacaktır. 

 

• Havuz Denemeleri 

Havuz denemeleri aracın üretiminin tamamen tamamlanması sonrasında yapılacak 

denemelerdir. Havuz denemelerinde aracın belirlenen serbestlik derecelerinde hareketi, 

su altında kamera görüntüsü, çember algılama gibi kontroller yapılacaktır. Kamera ile 

alakalı herhangi bir problem yaşandığında eğer sorun aydınlatma ise aydınlatma 

güçlendirilecek, sorun kamerada ise kamera başka bir modeli ile değiştirilecektir. Eğer 

problem çember algılamada yaşanırsa otonom algoritmasına tanıtılan çember görüntü 

miktarı arttırılarak daha hassas bir hale getirilecektir. 

 TECRÜBE 

➢ Görüntü İşleme Yöntemi 

Araç yazılımında özellikle otonom görevlerde karşılaştığı nesneleri tanıması ve görevlerini 

başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli nesne tanıma kütüphaneleri mevcuttur. İlk 

testler, R-CNN nesne tanıma kütüphanesi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ancak çok yavaş bir 

sonuç elde edilmiştir. İkinci olarak daha düşük donanımlarda çalışabilecek olan yine R-CNN 

kütüphanesinin Faster versiyonu test edilmiştir. Bu versiyon değişikliği ile görüntü hızında bir 

artış sağlanmıştır. Son olarak da SSD kütüphanesini test edilmiştir. Bu kütüphane ile sinema 

formatlarında kullanılan 27fps hızında bir görüntü, işlemci tam kapasite kullanılmadan elde 

edilmiştir. 

 

 

➢ O-Ring 

BukraTÜRK takımı, aracın sızdırmazlığını sağlamak üzere kestamid malzeme üzerine açılmış 

kanallara o-ring yerleştirmiştir. Uygun ölçülerde o-ringin bulunması sızdırmazlığın sürekliliği 

açısından büyük önem arz etmiştir. Bu konuda doğru o-ring seçimi yapılabilmesi adına 

kanallara uygun görülen 4 farklı çapta ve kalınlıkta o-ring kullanılarak araç test havuzunda 

sızdırmazlık testine tabi tutulmuştur. Tablo 7.1’de bu o-ringlerin özellikleri ve görüntüleri 

paylaşılmıştır.  
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      Şekil 7.1: Kullanılan O-ringler 

 

Tablo 7.1: Denemesi Yapılan O-ring Ölçüleri 

NUMARA KALINLIK (mm) ÇAP (mm) DURUM 

1 2 110 Sızdırdı 

2 3,5 122 Seçilen 

3 3 100 Sızdırdı 

4 3,5 106 Sızdırdı 

 

➢ Yapıştırıcı  

Alüminyum bilezikler ile bombe şeklindeki pleksiglassın yapıştırma işleminde ilk olarak epoksi 

kullanılması planlanmıştır. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalardan elde edinilen tecrübeler 

doğrultusunda, epoksi yapıştırıcı gevrek yapısı ve Plexiglass malzemesine iyi nüfuz edememesi 

nedeniyle kolayca çatlamaktadır. Bu durum havuz denemelerinde veya yarışma sırasında, epoxi 

yapıştırıcı şeffaf olması nedeniyle fark edilememekte ve bu nedenle araçta su sızıntısına neden 

olmaktadır. 

Bu durumun önüne geçilmesi için epoksi gibi sertleşip kırılma eğilimi gösteren yapıştırıcılar 

yerine, epoksiye göre kırılganlığı daha az olan ve esnek sayılan dolgu macunu (sealant) 

kullanılması uygun görülmüştür. Dolgu macununun tercih edilmesinin sebebi hem çatlamaya 

dayanıklı olması hem de yumuşak elastomerlerin (kauçuk, lastik, termoset, termoplastik vb.) 

sertlik ölçütü olan shore A-55 skalasında olmasıdır. Darbelere ve oynamalara karşı dayanıklı 

olduğu şuradan da anlaşılabilir; kullanılan okul silgilerinin de shore A-55 skala bandında 

olduğu bilinmektedir.  

 

 
Şekil 7.2: Epoksi yapıştırıcının pleksiglass üzerine uygulanması 

 

Şekil 7.2’de görüldüğü üzere epoksi yapıştırıcı çok kolay bir şekilde yapıştığı Plexiglass 

malzemeden ayrılabilmektedir ve bu ayrılmanın fark edilmesi araçta kullanılacak şeffaf 

Plexiglass malzemelerde oldukça zordur. Edinilen tecrübenin iyi ifade edilebilmesi bakımından 

siyah Plexiglass üzerinde gösterilmiştir. 



 

74 

 

➢ Pan Tilt 

Ötr raporu teslim edilmeden önce gerçekleştirilen pan-tilt tasarımı şekil 7.3’te verilmiştir. Pan-

tilt tasarımının prototipi üretilerek üzerinde yapılan testler sonucunda motor arızalarının 

yaşanması nedeniyle motor sayısı en aza indirilerek şekil 7.4’te verilen tasarım yapılarak ötr ve 

final tasarımında belirtilmiştir. 

 
                                                         Şekil 7.3: Pan Tilt Tasarım 

 

 
Şekil 7.4: Üretimi Gerçekleştirilmiş Pan-Tilt 

➢ Paslanmaz Cıvata 

Tasarım sırasında atlanmış bir başka detay, vida gibi metal bağlantı elemanlarında paslanma 

görülmesiydi. Bunun üzerine bu gibi elemanların paslanmaz çelik malzemesinden 

yapılanlarıyla değiştirilmesi düşünüldü fakat maliyet faktörünün yükselmesinden dolayı araç 

için kritik görülen yerlerdeki bağlantı elemanları paslanmaz çelik malzemeyle değiştirildi.  

➢ Elektronik Muhafaza Kapağı Malzeme Seçimi 

Daha önce yapılan çalışmalarda gövde muhafaza kapak bilezikleri şekil 7.5’teki ilk görseldeki 

gibi kestamid malzemeden üretilmiştir ancak kestamid malzemede meydana gelen genleşmeler 

nedeniyle zaman zaman montaj sorunları meydana geldi. Bu nedenle final tasarımında 

elektronik muhafaza kapakları şekildeki ikinci görseldeki gibi alüminyum malzemeden 

üretilecektir. 

  

           
 

Şekil 7.5: Gövde Muhafaza Kapak Bileziği Karşılaştırması 
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 ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

➢ Zaman Planlaması 

 

 
 

Şekil 8.1: Genel Zaman Planlamasının 
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Şekil 8.2: Detaylı Zaman Planlamasının 

➢ Bütçe Planlaması 

 

Tablo 8.1: Bütçe Planlaması 

 

 

 

 

 

 

Sıra no .Ürün adı Adet Birim fiyat  

(TL) 

Toplam fiyat 

(TL) 

1 T200 4 1400 5600 

2 Şasi Üretim Maliyeti 1 1000 1000 

3 Sos Leak Sensör 1 190 190 

4 Plexiglass Gövde 1 300 300 

5 Plexiglass Gövde Kapakları 1 250 250 

6 ESC 4 177 708 

7 Fener  2 200 400 

8 Pixhawk  1 1843,68 1843,68 

9 Raspberry Pi  1 376,42 376,42 

10 Raspberry Pi Kamera 1 278,94 278,94 

11 Logitech Kablolu Kumanda  1 171 171 

12 Pnömatik Piston  1 200 200 

13 Gripper Üretimi 1 100 100 

14 Plastik Parçaların Üretim 

Maliyeti 

1 200 200 

15 Ping Sonar 1 1827 1827 

Toplam 13445 
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➢ Risk Planlaması 

BukraTÜRK takımı olarak sualtı aracının tasarımı süresince oluşabilecek sorunlara ilişkin bir 

planlama yapıldı. Bu planlama ana başlıklarıyla zaman çizelgesinden geride kalma, çeşitli 

sebeplerle bütçeyi aşma ve mekanik testlerde başarısız sonuçlar (sızdırmazlığın sağlanamaması 

vb.) elde etmedir. 

 

Takımın zaman çizelgesinden sapması durumunda o zaman aralığına dahil olan iş paketlerinin 

aksamasının tüm projeyi aksatmaması adına öncelikli iş paketleri seçilerek takımın tüm 

üyelerinin bu iş paketleri üzerine çalışması planlanmıştır. Bu yolla projenin durmasının önüne 

geçilerek, yavaş fakat istikrarlı bir düzen sağlanabilecektir. Ayrıca zaman çizelgesi olabilecek 

tüm aksiliklere karşı iş paketlerinin sağlanabileceği süre uzatılarak hesaplanmıştır. Takımın 

proje başlangıcının 2019 Aralık ayında gerçekleştirilmesi de takımımız için bir avantajdır. 

Takımımız projeye erken sayılabilecek bir zamanda başlayarak gerekli ön araştırma ve ön 

tasarım sürecini beklenenden daha kısa bir sürede bitirmiştir.  

 

Karşılaşabilecek en olası sorun bütçenin aşılmasıdır. Bütçenin yüksek tutarının (T200 motorları 

sensörler vb.) Blue Robotics firmasından alınacak olması bütçenin aşılma riskinin artmasına 

sebep olmaktadır. Firmanın hem Türk lirasıyla çalışmaması hem de büyük miktarlardaki kargo 

ücreti takımımızın bütçe planlamasını en çok etkileyen faktörlerdir. Bu risk faktörleri nedeniyle 

bütçenin aşılması durumunda Teknofest 2019 yarışması için üretilen aracın elektronik 

parçalarının bir kısmı (motorlar, motor sürücüleri vb.) tekrar kullanılacaktır. 

 

Takım; ayrıca yarışma alanında yaşanabilecek elektronik komponent arızaları için yedek 

eleman bulundurmak gibi önlemler almıştır. Bunun yanında olası her türlü elektronik arızaya 

karşı seçilen elektronik malzemeler (sensörler, kartlar, vb.) modüler elemanlar olarak 

seçilmiştir. Böylece yaşanabilecek problemler sadece o elemanla ilgili olup yedeği ile 

değiştirilip arıza giderildikten sonra tekrar kullanılabilen bir sistem elde edilmiştir. Ayrıca 

yarışma sırasında, elektronik komponentler de herhangi bir arızanın meydana gelmesi 

durumunda, araç içerisine olabildiğince hızlı müdahale edilebilmesi bakımından elektronik 

sistem rayı tasarlanmıştır. Bu ray sayesinde herhangi bir arıza durumundan elektronik 

sistemlerin tamamı gövde içerisinden bütün olarak çıkartılıp dışarda kolayca onarımı 

gerçekleştirilebilecektir. 

 

Yarışma alanında yaşanabilecek diğer bir sorun ise araca enerji sağlayan güç kaynağının 

motorların yüksek akım çekmesi nedeniyle arıza yapmasıdır. Böyle bir risk durumunda ise 

yedek güç kaynağı devreye sokularak yarışmaya devam edilecektir. 

  

Yarışma alanında yaşanabilecek en büyük ancak en düşük ihtimalli sorun ise yarışma sırasında 

aracın su alarak arıza yapa riskidir. Bu risk karşısında elektronik sistemlerin herhangi bir sızıntı 

sırasında korunması bakımından sızıntı sensörü kullanılmaktadır. Herhangi bir sızıntı 

durumunda yer istasyonundan uyarı ikazı alınacaktır. İkazın alınması ile acil stop butonu ile 

araca giden tüm enerji kesilerek elektronik sistemlerin zarar görmesi önlenecektir. Daha sonra 

sızıntıya neden olan kapak o-ringler yedekleri ile gerekirse daha kalın ölçüde olanlar ile 

değiştirilecektir. Bu tür sızıntı sorununun yaşanmaması için sızdırmazlık testleri 5 metre 

derinliğe sahip bir havuzda, aracın 1, 2,4,8 ve 12 saat süreli periyotlar da bekletilmesi şeklinde 

yapılarak sızdırmazlık kesin olarak sağlanacaktır. 
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Tasarlanan araçta görevlerde kullanılmak üzere yapılan gripper da ise objeler henüz 

bilinmediğinden dolayı kavrama sorunları yaşanabilir. Bundan dolayı gripperin ilk tasarımı 

maliyeti az olan 3B yazıcılar kullanılarak yapılacaktır. Yarışmanın yaklaşması ve objelerin 

takımlara bildirilmesiyle beraber gripper için yapılan tasarım iyileştirilecek ve son dizayn 

yapıldıktan sonra üretimi tekrar sağlanacaktır.  

 

Bu kısımda bahsedilen riskler dışında yazılımsal olarak karşılaşılan problemlerin takvimde 

gösterilen havuz deneme testleri aşamasına kadar aşılmış olması planlanmaktadır. Havuz 

testlerinde yarışmada kullanılacak objeler vb. materyaller ile yarışmanın bir versiyonu takım 

tarafından hazırlanacak ve test bu havuzda gerçekleştirilecektir. Havuz testlerinin yapılmaya 

başlanması Mayıs ayında başlanacağından karşılaşılan problemler için uzun bir zaman dilimi 

ayrılmıştır. 

 

 ÖZGÜNLÜK 

BukraTÜRK sualtı proje tasarımı süresince aracın özgün tasarımlar içermesi sağlanarak, daha 

önce karşılaşılan veya ileride sorun teşkil edebilecek sorunlara pratik, hızlı ve etkili çözümler 

getirilmeye çalışılmıştır. Mekanik tasarım, yazılım algoritmaları ve elektronik tasarım alanları 

irdelenmiş belirli sorunlar üzerinde farklı çözüm teknikleri geliştirilerek aracın özgünlüğüne 

katkı sağlanmıştır.  

 

Araç gövdesinin yan taraflarına şekil 9.1’deki itici motorların monte edildiği taşıyıcı çubuklar 

eklenmiştir. Bu çubuklar motorların dışarıda kalmasını engellemek ve araca yakın olmasını 

sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Taşıyıcı çubuklar ile araç arasına konan motorların bu sayede 

çemberden geçme ya da temizlik gibi görevler de havuzda bulunan objelere takılmaması 

sağlanmıştır.   

 

      
        Şekil 9.1: Taşıyıcı Çubukların Gösterilmesi  

 

Araçta kullanılacak 8 motordan Şekil 9.2’de gösterilen 4 motor aynı zamanda aracın sabit 

ayakları görevini görecektir. Bunun sebebi hem havuzun korunması (çizilme ve yırtılmalardan) 

hem de aracın havuz zeminine oturması gerektiği durumlarda güvenli ve dengeli şekilde havuz 

zemininde konumlanmasını sağlamaktır. Bu motorların zemine paralel olması için üç boyutlu 

yazıcı kullanarak şekil 9.3’teki parçalar üretilecektir.  
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       Şekil 9.2: Sabit Ayak Görevi Gören Motorlar 

                      
       

     Şekil 9.3: Motor Tutucu Ayakları  

 

Geçen yıl tasarlanan sualtı aracında sızdırmazlık için kullanıla o-ringlerin zamanla sızdırmazlık 

özelliğini kaybetmesi takımın bu yıl yeni bir önlem almasına sebep olmuştur. Pleksiglass 

gövdeye yine aynı malzemeden bilezik geçirilip pleksiglass yapıştırıcısı yapıştırılacaktır. Daha 

sonra aynı şekilde pleksiglass bombe kapakta alüminyumdan üretilmiş bir bileziğe yapıştırılır. 

Kapak tarafındaki bu alüminyum bileziğe bir kanal açılarak şekil 9.4’teki gibi o-ringin yerleşmesi 

sağlanmıştır. Son olarak bu alüminyum kapakta bulunan contanın kapak ve gövde arasına 

sıkıştırılması ve böylece sızdırmazlığı sağlaması 8 adet alyan başlı imbus cıvatanın sıkılmasıyla 

gerçekleştirilir. Bileziğin alüminyum malzemeden yapılmasının ana amacı alüminyumun ortam 

şartlarından geçen yıl kullanılan kestamide göre daha az etkilenmesindir. Bu sayede açılan o-ring 

kanalı daha güvenilir ve uzun ömürlü olacaktır. 

 

          
              Şekil 9.4: O-ringin Yerleştirilmesi  
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Araç gövdesinin dış çapı 120 mm dir. Bu ölçü hareket alanını kısıtladığından komponentlerin 

bağlantılarının bozulmadan dışarı çıkarılması için raylı bir sistem tasarlanmıştır. Araç içine 

konan elektronik malzemeler Şekil 9.5‘te gösterildiği gibi aracın elektronik muhafazasının içine 

alüminyum sacla ortalarından birleştirilmiş 2 diskle yapılacak raylı sistemin üzerinde 

bulunacaktır. Böylece araç içinin açılıp müdahale edilmesi gerektiğinde aracın kapağı açılıp bu 

ray araç içinde çekilerek ulaşım kolaylıkla sağlanacaktır. Aynı zamanda bu ray üzerinde 

kameranın yerleştirilebilmesi için hareketli bir kısım olacaktır. Bu sayede kamera için fazladan 

bağlantı elemanlarına ve kamera pan-Tiltine ihtiyaç ortadan kaldırılarak hem alandan tasarruf 

sağlanmış hem de pan-tilt maliyeti ortadan kaldırılarak bütçe tasarrufu sağlanmıştır. 

 

 

             
 

                       Şekil 9.5: Elektronik Sistem Sabitleme Rayı 

 

   

        
     

                  Şekil 9.6: Rayın Öngörülen kullanımı 

 



 

81 

 

Aracın sualtındaki görevleri hızlı ve doğru şekilde tamamlaması için araca iki adet sualtı feneri 

takılmıştır. Bu fenerlerin suya bırakılmadan önce ayarlanması için hareketli kollar tasarlanmıştır. 

Bunun sebebi araca takılan fenerlerin araç şasisinin üstünde bulunmasıdır. Araç, görevleri şasi 

altında bulunan gripper ile yapacağından gripperin aydınlatılması gerekmektedir. Bu aydınlatma 

Şekil 9.7’de gösterilen hareketli kollar sayesinde istenen açıda gripperin aydınlanmasını sağlar.  

 

           
 

     Şekil 9.7: Oynar Başlı Fener Sabitleme Parçası 

 

Düşey eksende hareketi sağlayan motorlar, Şekil 9.8’de gösterilen kırmızı ile işaretlenmiş siyah-

beyaz nokta ile belirtilen aracın ağırlık merkezinden daha yukarıda pozisyonlandırılmıştır. 

Aracın hareket stabilitesi bu sayede arttırılmıştır. Bu konu kararlılık başlığında detaylıca 

anlatılmıştır. 

 

 

 

                     
 

 

         Şekil 9.8: Aracın Ağırlık Merkezi 

 

 

Elektronik anlamda özgünlük açısından şekil 9.9’daki ESC kontrol kartı tasarlanmıştır. Bu 

kontrol kartı ile araç içerisinde sayıca fazla olan sualtı motor sürücülerinin bir kart üzerinde 

istifli bir şekilde konumlandırılması sağlanmıştır. Böylece her bir ESC nin sahip olduğu yedi 
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kablo toplamda 28 kablonun araç içerisinde oluşturacağı karmaşıklık önlenmiştir. Böylece hem 

testler sırasında hem de yarışma sırasında herhangi bir arıza durumunda, arıza tespiti ve araç 

içine müdahale kolay olacaktır.  

 

Aynı zamanda motorların yüksek akım çekmesi nedeniyle sık bozulan ESC ler, kolayca tespit 

edilerek yedeğiyle değiştirilebilecek hale getirilmiştir. 

 

 
9.9: Üretimi Tamamlanan ESC Kontrol Kartı 

 

 

 

 

Takımımız tarafından geliştirilen yazılımlar sanal kod parçacıklarından oluşmaktadır. Bu sanal 

kod parçacıkları bir işletim sistemi içerisine minimal bir işletim sistemi kurulması gibi de 

görülebilir. Bu sayede yazılımların testleri yapılırken sistem yazılımına müdahale etmeden 

sistem üzerinde bütün değişiklikler yapılabilir hale getirilmiştir. Sanal parçacıkların en büyük 

avantajı güncel bir işletim sistemi kullanırken son gelen güncellemelerin görüntü işleme gibi 

kodların negatif yönde etkilemesini önlemektir. Örneğin gcc (gnu c compiler) yazılımı python 

tarafından da kullanılmaktadır. Linux işletim sistemine gcc ile alakalı bir güncelleme 

geldiğinde sanal kodlar bu güncellemenin dezavantajlarından (yeni komut eklenmesi veya 

kullanılan bir komutun kaldırılması) etkilenmeyerek güncellemeden sonrada, önceki ile  aynı 

performans ile çalışmaya devam etmektedir. 

Sanal parçacıklar sayesinde kullanılan Shell komutları daha kısa bir şekilde yazılır, çok daha 

anlaşılır ve hızlı müdahale edilebilir bir hal alır. Kısaca bir amaç doğrultusunda optimize 

edilmiş olan bu Shell komutları olası arıza durumlarında arızanın giderilmesi sistemin daha 

hızlı bir şekilde yeniden başlatılması gibi acil müdahalelerin daha hızlı gerçekleştirilmesine 

olanak sağlamaktadır. 
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