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1.  RAPOR ÖZETİ  

Hızla gelişmekte olan günümüz yüksek teknolojilerinde çok amaçlı ürünlerin üretilmesi için yoğun 

çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde ihtiyaçlar artmış ve çeşitlilik göstermiştir. Kuşkusuz bu 

ihtiyaçların doğduğu alanlardan biri de sualtı sistemleridir. Otonom araç teknolojisinin tüm dünyada 

gelişmekte olduğu düşünüldüğünde ülkemizde de bu alanlara yoğunluk verilmesi gerektiği herkesin 

malumudur.  

Ülkemizde sualtı araçlarının geliştirilmesinin önem arz bir konu olmasının en büyük sebebi dünyayı 

yakalayabilmek ve bu tür kilit teknolojilerde lider konumlara ulaşabilmek gayesidir.  

Yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan 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 görevleri yapabilir, bu görevlere yardımcı olacak manipülatör 

kol (gripper) içeren bir araç olacaktır. Aracın su içinde çalışmaz konumdayken askıda kalması 

planlanmaktadır ve bunun sebebi aracın az güç harcamasının hedeflenmesi ve çoğunluğu negatif 

sephiyede gerçekleştirilecek sualtı görevlerini yerine daha kolay bir şekilde getirmesidir.  

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

muhafazası, araca hareket kazandırmak için 6 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 tasarım programı belirlenmiş belirlenen bu tasarıma ilişkin akışkanlar dinamiği modeli 

oluşturulmuş ve akış analizi gerçekleştirilmiştir. Ek olarak araç muhafazasının şartnamede belirtilen 

aralıktaki derinliğe ve bundan dolayı basınca mukavemetli olup olmadığı da analiz programları 

sayesinde incelenmiştir. Bunların sonucunda araç tasarımı netleştirilmiş ve satın alma süreci 

başlatılmıştır. Hali hazırda mevcut olan malzemeler ile ve elektronik kartlarla küçük sayılabilecek 

gelişmeler gösterilmiştir. Bu gelişmeler raporun ilerleyen dönemlerinde görselleriyle birlikte 

paylaşılacak ve detaylıca anlatılacaktır.   
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

Takım Danışmanı: Dr. Öğr. Ü. İlknur KOÇAŞ KOZBE  

Dr. Öğr. Ü. İlknur KOÇAŞ KOZBE, Yıldız Teknik 

Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden1988 yılında 

mezun olmuş, Yüksek Lisans (1991) ve Doktorasını (1999) 

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Konstrüksiyon bilim 

dalında tamamlamıştır2000-2012 yılları arasında TÜBİTAK 

Ulusal Metroloji Enstitüsünde baş uzman araştırmacı olarak 

görev yapmıştır. Aynı zamanda 2005 yılından günümüze 

kadar TÜRKAK’ da  baş denetçi olarak görev yapmaktadır.  

2012 yılından itibaren İstanbul Gedik Üniversitesi Makine 

Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına 

devam etmektedir. Ölçüm bilim alanında ulusal ve uluslararası 

projelerde yürütücü/      araştırmacı olarak görev almış olup şu 

anda BUKRATÜRK takımının danışmalığını yapmaktadır.  

 

 

Mehmet AVCI  

Mekatronik Mühendisliği (4. Sınıf)- Makine Mühendisliği (Çift 

Ana dal – 3. Sınıf) 

 

 

 

 

Ece Miray KIŞLA  

Mekatronik Mühendisliği (4. Sınıf)- Makine Mühendisliği (Çift 

Ana dal – 3. Sınıf) 

 

 

 

 

 

Kazım Batuhan ECEVİT 

Elektrik- Elektronik Mühendisliği (2. Sınıf) 
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2.2.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.  

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  

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Ü. İlknur KOÇAŞ KOZBE 

Takım Danışmanı 

Mehmet AVCI 

Takım Lideri - Mekanik Sistem  

Ece Miray KIŞLA 

Mekanik Sistem - Yapısal Test  

Batuhan ECEVİT 

Yazılım- Su Üstü Kontrol İstasyonu Tasarımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Ön tasarım raporu sürecinde özellikle mekanik tasarıma ait kısımlarda pozitif geri 

dönüşler elde ettik. Bunlardan en önemlisinin ise, tasarım sürecindeki beklentileri en iyi 

şekilde karşılayan ve sızdırmazlık için kullanılan kablo contaları olduğunu 

düşünüyoruz. 

Projenin kritik tasarım aşamasına ulaştığımızda ise üzerinde iyileştirme yapılabilecek 

birkaç nokta fark ettik. Üzerinde çalışma yapılan bu noktalar genel olarak fonksiyonel 

işlevlerini, yerine iyi bir şekilde getiren fakat kullanım açısından iyileştirmeye 

gidilmesinin daha avantajlı olduğu noktalardı. Bu değişiklikler ve eklemeler; 

- ESC Kontrol Kartı 

- Gripper 

- Pan tilt 

- Su üstü kontrol İstasyonu 

- Gövde 

- Bütçe dir. 

 

➢ ESC Kontrol Kartı 

ESC kontrol kartının ilk tasarımı 200 mm genişliğe ve 100 mm uzunluğa sahipti. 

Pleksiglass gövdeden daha fazla alan tasarrufu yapılması adına bu boyutlar küçültülerek 

şekil 2’ deki ölçülere indirilmiştir. Ek olarak ESC’ler kart üzerine lehimlenerek ve ESC 

sinyal kablo uçlarının yan yana sıralanmış klemenslere takılmasıyla daha düzgün ve 

kolay anlaşılabilir bir kart elde edilmiştir.  

 

 

 

 

     Şekil 1: Tasarlanan İlk ESC Kartı                                       Şekil 2: Tasarlanan İlk ESC Kartı 

 

➢ Gripper 

Görevlerde kullanılacak objelerin kaymadan tutulmasını sağlamak üzere ön tasarım 

sürecindeki düz ağızlı gripper yerine ortası oval şekilde boşluğa sahip olan ve  

çubuk/boru/pim çekmeye elverişli bir gripper tasarlandı. Böylece araç objeyi tutmak için 

hareket ettiğinde; objenin tutma yerleri, gripperın oval boşluğuna girer ve gripper 

pnömatik olarak kapandığında objenin çıkma ihtimali ortadan kaldırılır.  

 

6
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➢ Pan Tilt  

Aracın görevleri yerine getirmesi adına araç içerisine yerleştirilecek olan pi kameranın 

ön tasarım aşamasında sabit olması düşünülmüştü fakat sonrasında yapılan çalışmalar 

sırasında aracın görüş açısının sabit olması yerin pan tilt kullanılarak kameranın 

hareketli hale getirilmesinin ve böylece operatörün istediği açıyı görüntüleyebilen bir 

kamera sistemi olmasının daha uygun olduğu kararlaştırıldı ve kamera sistemine pan tilt 

eklendi. 

 

➢ Su Üstü Kontrol İstasyonu 

Ara yüzün daha kolay kontrol edilebilmesi için yer istasyonunda kullanacağımız 2.ekran 

yerine tekbir bilgisayar ekranı kullanmaya karar verdik. Rabian (raspberry pi arayüzü) ve 

Q Graund Controll(pixhawk) tek ekranda birleştirmek için VNC viever ve putty adlı 

programı kullandık. 

➢ Gövde 

Araç gövdesi olarak kullanılan pleksiglass silindirik gövde, ön tasarım sürecinde 

öncelikle 12 120mm çapında bir silindirden yapılmıştır. Sonraki çalışmalarda bu parçanın 

çapının dar olmasından kaynaklanan problemler açığa çıkmış böylece 150  çapında bir 

silindirik gövdenin kullanılması kararlaştırılmış. Bu durum hacmi büyütüp, kaldırma 

kuvvetinin artmasına sebep olmuştur. Fakat yapılan çalışmalarda optimum ağırlık 

bulunmuş ve olası problemlerin önüne geçilmiştir 

 

      

   .  

 

    Şekil 3: Tasarlanan İlk ESC Kartı                  
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➢ Bütçe 

Tasarımda yapılan ekleme ve değişilikler bütçede de revizasyona gidilmesine sebep 

olmuştur. 

Tablo 1: İlk Bütçe  

Tablo 2: Yeni Bütçe 

Sıra no .Ürün adı Adet Birim fiyat (TL) Toplam fiyat (TL) 

1 T200 2 982,09 1964,18 

2 T100 4 691,53 1383,06 

3 Basınç sensörü  1 395,16 395,16 

4 Sıcaklık sensörü 1 325,43 325,43 

5 Plexiglass gövde 1 300 300 

6 Karbon Fiber gövde  600 600 

7 Plexiglass gövde kapakları 2 150 300 

8 ESC 6 145,28 871,68 

9 Lümen  2 581,12 1162,24 

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  1 150 150 

14 Pnömatik piston  1 200 200 

15 Gripper üretimi  200 200 

Toplam   10050,79 

Sıra no Ürün adı Adet Birim fiyat (TL) Toplam fiyat (TL) 

1 T200 2 982,09 1964,18 

2 T100 4 691,53 1383,06 

3 Basınç sensörü  1 395,16 395,16 

4 Sıcaklık sensörü 1 325,43 325,43 

5 Plexiglass gövde 1 300 300 

6 Karbon Fiber gövde  600 600 

7 Plexiglass gövde kapakları 2 150 300 

8 ESC 6 145,28 871,68 

9 Lümen  2 581,12 1162,24 

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  1 150 150 

14 Pnömatik piston  1 200 200 

15 Gripper üretimi 1 200 200 

16 Sg 90 Servo Motor 3 9,47 28,41 

17 2.5 A güç kablosu 1 80,46 80,46 

18 Raspberry pi soğutucu 2 2,37 4,74 

19 Fathom Slim ROV Tether 50 m 2400 2400 

20 Su geçirmez soket 1 5,41 5,41 

21 6 mm pinomatik kablo 50 m 2 100 

Toplam   126670 
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4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1.Sistem Tasarımı   
 

 

 

 

 

Şekil 4: Ön Tasarım Blok Şeması 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

BukraTÜRK aracı, beş önemli husus göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.  

Bu hususlar sırasıyla şunlardır;  

- Motor seçimlerinin yapılması, 

- Eksen takımlarının belirlenmesi, 

- Şasi malzemelerinin belirlenmesi, 

-Aracın hidrodinamik özelliklerinin belirlenmesi    

- Aracın kararlılığı, 

➢ Motor Seçimlerinin Yapılması 

Motor seçimleri sualtı araçları için çok önemlidir. Çünkü Motorların verimi aracın 

hareket kabiliyeti ve kararlılığı ile doğru orantılıdır. Fırçasız motorları nominal gücünde 

en yüksek verimi sağlamak üzere dizayn edilirler dolayısıyla gerekli güçten daha büyük 

ya da daha küçük güçte fırçasız motor kullanımı motorun verimsiz çalışmasına sebep 

olur. Bu nedenle motor seçilirken kullanılacak gerilime uygun motor seçilir ve seçilen 

motorun fiziksel boyutları, ağırlığı hacmi tasarım için belirleyici faktördür. Aracın 

yüzerliği, hareket kabiliyeti motorların hacmi ve ağılığına bağlı, kararlılığı ise motorların 

verimine, malzeme kalitesine, motor çalışma ömrüne bağlıdır. Bunun yanında seçilen 

motorların gücüne bağlı olarak araç hareket eksenine göre motor sayısı belirlenir ve motor 

sayısı da tasarım yapılırken göz önünde bulundurulur. 

 

                                      

Şekil 5: Aracın Motor Konumları 
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➢ 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. Diğer bir ifadeyle BukraTÜRK’ ün konum ve oryantasyonu, ileri-geri 

öteleme (Surge), sağa-sola dönme (Yaw), sağa-sola öteleme (Sway), aşağı-yukarı 

öteleme (Heave), yuvalanma (Roll), yunuslama (Pitch) bileşenleri ile ifade edilebilir. Bu 

serbestlikler Şekil 4’ de detaylı gösterilmiştir.  Çift koordinat sisteminde ifade edilmek 

istenen ise, bir adet sabit yer küre koordinat ile araç üzerinde sabitlenmiş (Bodyfixed) 

hareketli koordinat sistemindir. 

Eksen takımlarının belirlenmesi ile aracın tasarım gereği ilerleyeceği eksene ve yöne 

göre genel ölçülerine ve motor konumlarına karar verilir. Bunun anlamı şudur, Şekil 3’ 

teki 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. 

 

Şekil 6: Yerel ve Global Eksen Takımları 
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Şekil 7: Su Altı Aracının Serbestlik Dereceleri 

➢ Şasi Malzemelerinin Belirlenmesi  

Tasarımda kullanılan gövde malzemelerinin seçimi; aracın yüzerliliğini, hareket 

kabiliyetini ve sızdırmazlığını etkiler. Bu nedenle aracın tasarımı yapılırken malzeme 

seçimi çok önemlidir.  

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 

işlenebilirliğidir. 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. Örnek olarak 

araçta kullanılan kestamid kapaklara fatura kesme yöntemiyle torna tezgahında açılan o- 

ring kanalları açılmaktadır. Anlaşılacağı üzere kapaklarda olabilecek yüksek pürüzlülük 

bu conta kanalında sızıntılar olmasına sebep olabilir. Bu gibi problemlerden dolayı üretim 

metodu – malzeme seçimleri önem taşımaktadır.   

➢ 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.  
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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.  

Direnç kuvvetinin azaltılması için akım çizgili hidrodinamik bir tasarım yapılabilir. 

Akım çizgileri akışkanın araca uyguladığı direnç kuvvetlerini azaltarak aracın sıvı 

içinde uyumlu hareket etmesini sağlar.  

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. 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 9‘da yapılan 

tasarımın direnç katsayısı gözetilmeksizin sahip olduğu düz kapaklı alternatif tasarımı 

ise Şekil 8’ de gösterilmektedir. 

          

Şekil 8: Alternatif Kapak Tasarımına Ait Analiz 

Şekil 8’de görülen tasarımda aracın ön yüzeyine çarpan akışkanın çok keskin akım 

çizgilerine sahip olduğu görülmektedir. Bunun sebebi akış çizgilerinin takip edebileceği 

bir yüzeyin olmayışıdır. 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 akışkan hızı 1 

m/s  (ortalama) olarak belirlenmiştir. Şekil 8’ de ulaşılan maksimum akışkan hızının 

1.118 m/s olduğu görülmektedir. 
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Şekil 9: BukraTÜRK Aracına Ait Akışkanlar Dinamiği Analizi 

Şekil 9’ da görülen tasarım, direnç kuvvetini azaltmak amacıyla yarım küre şeklinde 

kapaklara sahiptir. Bu tasarıma ait akışkanlar dinamiği analizi sonucunda akışkanın sahip 

olduğu maksimum hızın 1.118 m/s olduğu görülmüştür.  

Yukarıda Şekil 8 ve Şekil 9 aracılığıyla anlatılan tasarımlara ilişkin direnç katsayısı ve 

direnç kuvveti yine SolidWorks Fluid Simulation programı ile bulunmuştur. Tahmin 

edildiği üzere düz kapaklı tasarımın direnç kuvveti, bombeli kapağa sahip olan tasarımın 

direnç kuvvetinden daha büyüktür. Düz kapağa sahip modelin Cd katsayısı 0.558 iken 

bombeli kapağa sahip olan tasarımın Cd katsayısı 0.431 olarak bulunmuştur. Direnç 

kuvvetleri ve direnç katsayıları Şekil 10 ve Şekil 11’ de paylaşılmıştır. 

Bombeli kapağa sahip tasarımın seçilmesinin sebebi hız, direnç ve direnç kuvveti 

analizleri yapılarak gösterilmiştir.  

 

Şekil 10: Alternatif Kapak Tasarımına Ait Analiz Sonuçları 

 

Şekil 11: BukraTÜRK Aracına Ait Akışkanlar Dinamiği Analizi Sonuçları 
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Yukarıda belirtilen analizlere ek olarak tasarlanan su altı aracının basınç ve hız dağılımı 

analizleri yapılarak hidrodinamik yapısı incelenmiştir. Böylece 1.5 atm basınç (5 metre 

derinliğe tekabül eden basınç değeri)  altında ve 1 m/s akışkan hızı altındaki karakteristiği 

gözlemlenmiş ve güvenli şekilde çalışacağı gözlemlenmiştir.  

 

 

Şekil 12: Aracın 1.5 Atm Basınç Altında Sol Görünüşten Basınç Dağılımı 

 

 

Şekil 13: Aracın 1.5 Atm Basınç Altında Üst Görünüşten Basınç Dağılımı 
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Şekil 14: Aracın 1.5 Atm Basınç Altında Sol Görünüşten Hız Dağılımı 

   

 

 

Şekil 15: Aracın 1.5 Atm Basınç Altında Üst Görünüşten Hız Dağılımı 
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➢ Kararlılık  

 

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

etmesini sağlamak bakımından önemlidir. Batmış bir cismin kararlılığı, ağırlık merkezi 

olarak gösterilen G ile yer değiştiren hacmin kütle merkezi olan B yani kaldırma 

merkezinin birbirlerine göre olan konumlarına bağlıdır. Eğer cismin tabanı 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. Bundan dolayı araç tasarımında ağırlığın Şekil 13.A 

görselindeki gibi tabana yayılmış bir biçimde olmasına özen gösterilmiştir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                     

Şekil 16.A                         Şekil 16.B 

   Şekil 16: Kaldırma Kuvvetinin Cisimlere Etkisi 
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➢ BukraTÜRK’ ün Final Tasarımı Ve Üretim Sonrası 

                    

                                    Şekil 17: BukraTÜRK’ İzometrik Görünümü  

                    

                                                Şekil 18: BukraTÜRK’ ün Ön Görünümü  
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                                                 Şekil 19: BukraTÜRK’ ün Üst Görünümü  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Şekil 20: BukraTÜRK’ ün Trimetrik Görünümü 
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Şekil 21: BukraTÜRK’ ün 3D Görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1: Alüminyum Alt İskelet.   9: Piston Yatağı 

  2: Alüminyum Üst İskelet 10: Silindirik Piston 

  3: Plexiglass Gövde 11: Gripper 

  4: Kestamid T100 Motor Tutucu 12: Kestamid Gövde Kapağı 

  5: Karbonfiber Plaka 13: Bombe Pleksiglass 

  6: T200 motor Tutucu 14: T100 Motor 

  7: T200 Motor Tutucu Rayı 15: T200 Motor 

  8: Piston Sabitleme Parçası  
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1: Alüminyum Alt İskelet 

 

Şekil 22: Alüminyum Alt İskelet Teknik Çizimi            Şekil 23: Üretilen Alüminyum Alt İskelet 

 2: Alüminyum Üst İskelet  

                  

                                Şekil 24: Üretilen Alüminyum Üst İskelet Teknik Çizimi 

 

     

                                 Şekil 25: Üretilen Alüminyum Üst İskelet 
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3: Plexiglass Gövde  

             

                                 Şekil 26: Üretilen Pleksiglass Gövde Teknik Çizimi 

                

                                                Şekil 27: Üretilen Pleksiglass Gövde  

  4: Kestamid T100 Motor Tutucu 

                            

 Şekil 28: T100 Motor Tutucu Teknik Çizimi                       Şekil 29: Üretilen T100 Motor Tutucu  

T100 itici motorlarının karbonfiber plakaya monte edilmesini sağlar. Titreşim sönümleyici 

özelliğinden ve üretim kolaylığından dolayı kestamid malzeme tercih edilmiştir. 
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5. Karbonfiber Plaka 

                

  Şekil 30: Karbonfiber Plaka Teknik Çizimi         

     

            Şekil 31: Üretilen Karbonfiber Plaka  

 

Aracın itici motorlarının bağlanacağı bir platform olarak 3 mm karbon fiber plaka 

kullanılmasına karar verilmiş ve parça üretilmiştir. Karbon fiber malzeme olmasının ana sebebi 

araçta kullanılacak bu parçanın hem estetik kaygılar hem de malzeme bulunabilirliği açısından 

kestamid veya alüminyum malzemeye göre daha avantajlı olmasıdır. Zira alüminyumun 

çizilmesi / zamanla oksitlenmeye uğraması ve kestamid malzemenin 3 mm gibi küçük 

kalınlıklarda bulunamaması parçanın karbonfiber malzemeden üretilmesine sebep olmuştur.  
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6: T200 Motor Tutucu 

 

     

 

Şekil 32: T200 Motor Tutucu Teknik Çizimi            Şekil 33 Üretilen T200 Motor Tutucu 

 

7: T200 Motor Tutucu Rayı 

 

T200 Motor tutucu rayı, T200 motorlarının aracın z eksenine göre 2 kademeli olarak yeri 

ayarlanabilir olabilmesi için tasarlanmıştır. Bu hareketlilik sağlanarak aracın kararlılığına göre 

kademe değiştirilir böylece aracın ağırlık merkezine en yakın kanala takılarak aracın hareket 

kabiliyeti arttırılır.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Şekil 34: T200 Motor Tutucu Rayı Teknik Çizimi     Şekil 35 Üretilen T200 Motor Tutucu Rayı 
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  8: Piston Sabitleme Parçası 

Şekil 37’ te görülen piston sabitleme parçası adı verilmiş parça; aracın alt kısmında 

konumlandırılmış ve görevlerde alınması beklenen objelerin tutulmasında kullanılacak 

gripperin hareketini sağlayacak pnömatik silindirin araç hareketi sırasında sabit kalmasını 

sağlamak üzere tasarlanmıştır.  

 

                   

 Şekil 36: Piston Sabitleme Parçası Teknik Çizimi       Şekil 37 Üretilen Piston Sabitleme Parçası  

                   

  9: Piston Yatağı 

Pnömatik silindirik pistonun Şekil 39’ deki parçaya sabitlenmesi amacıyla, pistonu alttan 

yataklayacak şekilde tasarlanmıştır. 

                

      

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şekil 38: Piston Yatağı Teknik Çizimi                                 Şekil 39: Üretilen Piston Yatağı 
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11: Gripper 

 

Tasarlanan gripper komite tarafından paylaşılan, görevlerde kullanılacak objelerin teknik 

resimleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Hem Dumlupınar deniz altısını kurtarma görevinde 

hemde renkli objeleri doğru renkteki sepete koyma görevinde objelerde bulunan yaklaşık 17.5 

mm genişliğindeki tutma kulbunu tamamen çevreleyecek biçimde tasarlanmasına özen 

gösterilmiştir. Bu sayede gripper hedef parçayı tuttuktan sonra parça kayarak tekrar 

çıkamayacatır. Ayrıca gripper ucunda bulunan 23 mm uzunluğundaki düz ve ağzı karşılıklı 

olarak kapanan kısım gerekli yerlerde pim tutma vb. görevleri tamamlamak üzere 

düşünülmüştür.  

  

 

 

                         

                  Şekil 40: Gripper Teknik Çizimi                                          Şekil 41: Üretilen Gripper  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 

 

12: Kestamid Gövde Kapağı 

Silindirik gövde ile bombeli şeffaf kapakların birleştirilmesinde ve sızdırmazlığın 

sağlanmasında kullanılır. Bombeli kapaklar kestamid parçaya dolgu macunu ile yapıştırılmıştır. 

Sızdırmazlığın sağlanması için üzerindeki kanallara 2 adet o-ring geçirilmiştir. Plastik esaslı bir 

malzeme olan kestamitin tercih nedeni ise hem hafif olması hem de üretimde kolaylık 

sağlamasıdır. 

           

                                            Şekil 42: Gövde Kapağı Teknik Çizimi                                           

 

                 

           Şekil 43: Gövde Kapağı                                            
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13: Bombe Pleksiglass 

 

Aracın hidrodinamik yapısının düzenlenmesi amacıyla gövde kapakları için Şekil 44’deki gibi 

Pleksiglass malzemeden üretilmiştir. Bu kapaklar aracın akışkana karşı gösterdiği direnci 

düşürerek aracın akışkan içerisindeki hareketini kolaylaştırır böylece hızının artmasını 

sağlamaktadır. 

 

   

                                          Şekil 44: Bombe Pleksiglass Teknik Çizimi                                           

 

 

 

 

                                              Şekil 45: Bombe Pleksiglass Teknik Çizimi                                           
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Şekil 46: Render Görseli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 47: Render Görseli 

 

      Şekil 48: Render Görseli 
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➢ Montaj Adımları 

Sualtı aracı BukraTürk’ ün montajı 12 adımda gerçekleştirilecektir.  

1. Adım: 1 ve 2 numaralı alüminyum şasiler 3 numaralı Plexiglass gövdeye Şekil 49 

daki gibi yerleştirilir. 

                               

Şekil 49 

2. Adım :4 numaralı M5x20 Alyan başlı vida 2 numaralı şasiye vidalanır. Böylelikle 

sıkma geçme işlemi ile 3 numaralı Plexiglass gövde alüminyum şasiye sabitlenmiş 

olur. 

                         

Şekil 50 
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3. Adım: T100 motorlarının montajlanacağı 5 numaralı karbonfiber plaka araç  

iskeletine Şekil 51’ deki gibi yerleştirilir. 6 numaralı M5x16 Alyan başlı vidalar 2 

numaralı alüminyum şasiye vidalanarak karbonfiber plaka araç iskeletine sabitlenir. 

 

 Şekil 51 

4. Adım: T100 motorlarının sabitlenmesi için gerekli 7 numaralı Kestamid T100 Motor 

tutucu parçaları 5 numaralı karbonfiber plakaya yerleştirilerek 8 numaralı M3x20 

vidalar ile sabitlenir.  

                                

Şekil 52 

Sıkma Geçme Uygulama Prensibi: Şekil 50’ deki bu bağlantılar, ya çok parçalı veya      

yarıklı olarak tasarlanmak zorundadır. Aksi halde, göbeği mil üzerinde sıkmak 

mümkün olamaz.              
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5. Adım: 9 numaralı T100 motorları 7 numara Kestamid T100 motor tutucu parçasına 

10 numaralı M3x16 Alyan başlı vida ile sabitlenir. 

                    

Şekil 53 

6. Adım: 2 adet 11 numaralı T200 motoru, 12 numaralı parçaya yerleştirilerek 13 

numaralı M3x6 Alyan başlı vida ile sabitlenir.  

                                   

Şekil 54 

7. Adım: 12 numaralı T200 motor tutucu parça 13 numaralı parçaya M3x16 vidalar ile 

sabitlenir. 

                                       

Şekil 55 
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8. Adım: 13 numaralı T200 motor tutucu rayı 1 numaralı alüminyum şasiye M3x10 

alyan başlı vida ile sabitlenir. 

                             

Şekil 56 

9. Adım: 14 numaralı Plexiglass bombe kapak, 14 numaralı Kestamid parçaya epoksi 

ile yapıştırılır ve 16 numaralı o-ringler 15 numaralı parça üzerine açılmış kanallara 

geçirilir. 

                     

Şekil 57 

10. Adım: Kapaklar 3 numaralı Plexiglass gövdeye sıkı geçerek takılır. 

 

 

Şekil 58 



 
 

37 

 

11. Adım: 15 numaralı piston sabitleme parçası 1 numaralı şasiye M5x15 Alyan başlı 

vida ile sabitlenir. 

                         

            

Şekil 59 

 

12. Adım: 16 numaralı silindirik piston 17 numaralı göbek ile sıkma geçme işlemi ile 

sabitlenir. Daha sonra 18 numaralı gripper silindirik piston ucuna M6 somun ile 

monte edilir. 

 

 

 

 

Şekil 60 
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4.2.2. Malzemeler   

Bu bölümde genel olarak su altı aracının gövdesini oluşturan malzemeler açıklanacaktır. 

Su altı aracının gövdesinin elektronik kart muhafazası ve gövdenin bombe kapakları 

Plexiglass’ tan, motorların araca bağlanmasını sağlayan parça karbonfiber plakadan, 

motorların karbonfiber plakaya bağlanmasını sağlayan parçaları ve bombe kapakların 

gövdeye takılabilmesi için gerekli parçayı Kestamid’ ten ve son olarak silindirik yapılı 

Plexiglass gövdeyi ve diğer komponentleri birbirine bağlayan konstrüksiyon alüminyum 

7000 serisinden üretilmiştir.  

Plexiglass  

Plexiglass aynı zamanda plexi veya akrilik isimleriyle de 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 kullandığımız 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-ringlerin 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.  

 

Karbonfiber Plaka  

Karbonfiber plaka olarak belirtilmiş resimde gösterilmiştir. Bu parça motorların araç 

üzerinde sabitlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu parçanın karbonfiber malzemeden 

üretilmesinin ana sebebi karbonfiber kompozit malzemenin eğilme ve burulmaya karşı 

gösterdiği büyük mukavemettir. Şekil verme zorluluğuna sahip olmasına rağmen 

motorların yarattığı momenti emniyetli bir şekilde karşılanması için karbonfiber malzeme 

tercih edilmiştir.  

Tercih edilmesinde öne çıkan diğer özellikleri ise şöyle sıralayabiliriz: 

- Çekme Modülü: 220-240 GPa  

- Çekme Dayanımı: 3450-4850 MPa  

- Korozyona karşı yüksek dayanım  
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Kestamid 

Kestamid malzeme, itici motorların karbonfiber plakaya sabitlenmesini sağlayan 

parçaların ve silindir gövde kapaklarının üretiminde kullanılmıştır. Tercih nedenleri 

titreşimi sönümleme özelliği, işleme kolaylığı, düşük maliyete ve yüksek aşınma 

mukavemetine sahip olmasıdır.  

Kestamid, döküm polyamid olarak da bilinmektedir. Yüksek mekanik dayanım, aşınma 

ve darbe dayanımına, yüksek yüzey kalitesi, yüksek kimyasal dayanım titreşim ve darbe 

sönümleyici özelliklere sahip bir malzemedir.  

Su altı aracının çalışma ortamı her ne kadar viskoz bir ortam olsa da motorlardan gelen 

titreşimin sönümlenmesi, daha stabil bir sistem elde edilmesi, basma ve burulma 

mukavemetlerinin yüksek olmasından dolayı kestamid malzeme seçilmiştir. 

 

Tercih edilmesinde öne çıkan diğer özellikleri ise şöyle sıralayabiliriz: 

- Basma dayanımı 95 MPa, 

- Çekme dayanımı 85 MPa, 

- Yoğunluğu 1.15 gr/cm^3 tür.  

 

Alüminyum 7000 serisi     

Silindirik gövdenin, karbonfiber plakanın, motorların ve aracın barındıracağı dış 

akşamların montajının üzerine yapılacağı bir alüminyum konstrüksiyondur. Bu yapı 

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.  

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 motor tutucu ve karbonfiber plaka 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 Kestamid malzemeye o-

ringlerin yerleşmesi için tasarlanan kanalın açılmasında tornalama/ fatura kesme yöntemi 

kullanılmıştır.   

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

talaşlı imalat yöntemidir. Araç üretiminde karbonfiber plaka, Kestamid motor tutucu ve 
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raylarında, Plexiglass gövdeye kablo geçiş noktaları gibi birçok parça üzerinde 

kullanılmıştır.  

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

açma işlemidir. BukraTÜRK aracında parçaların birbirine bağlanması alüminyum şasi 

üzerine vidaeliklerine diş yuvası açmak için kullanılmıştır. 

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

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

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

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 60 cm’den daha küçük olarak 58 cm olarak belirlenmiş araç kütlesi ise yine 

aynı sebepten dolayı 10 kg’dan az olacak şekilde şasi kütlesi 4969,01 gr olacak ve 

elektronik komponent kütlesi 1.5 kg olacak ve kaldırma kuvveti hesapları başlığında 

belirtilen ek kütle de 2.968 kg  şekilde toplam kütle 9.43 kg olarak 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”. 

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 aracın denge konumunda kalabilmesi için kullanılan düşey 

eksendeki motorlara ihtiyaç duymamasıdır. 
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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 61: 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 

 

𝑭𝒌 = Kaldırma kuvveti   

𝝆𝒔𝚤𝒗𝚤 = cismin yüzeceği sıvının hacmi  

𝒈 = Yerçekimi ivmesi  

             𝑽𝒃𝒂𝒕𝒂𝒏 = Cismin su içerine batan kısmının hacmi  

𝒎 = Aracın kütlesi   
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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.  

➢ 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 

Araç kütlesi 6469 gr (6.469 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 0.009466 m3 bulunmuştur. Batan kısımların hacimlerine 

ilişkin bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir 

 

Tablo 3 

 

Ürün adı  Adet Hacim (cm3) 

Muhafaza  1 6008  

T100 motor  4 250  

T200 2 275  

Muhafaza kapakları  2 504  

Plaka  1 160  

T100 Motor tutucu  4 53.4 

T200 Motor tutucu  2 9  

T200 Motor tutucu rayı  2 81 

Alt alüminyum şasi  2 58.3 

Üst alüminyum şasi  2 46.5 

Silindirik piston  1 80 

Gripper  1 57 

TOPLAM  9466 cm3 = 0,009466 m3 
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Aracın kaldırma kuvveti hesaplamaları başlığı altında kullanılan yöntemden 

yararlanılarak eşitlik yazılacak olursa; 

                                                       W = 6.469 x 9.81  = 63. 46 N 

Fk = 997 x 0.009466 x 9.81 = 92.58 N 

Sonuçlarından Fk> W yani aracın serbest su yüzeyinde yüzer konumda olacağı 

görülür. Fakat aracın hareket kabiliyetini artırmak için askıda kalması gerekmektedir.  

Bu durumdaki (pozitif sephiyedeki) aracın askıda kalmasını sağlamak için 2 farklı yol 

görülmüştür. Bunlardan birincisi aracın batan kısmının hacmini değiştirmektir, batan 

hacim azaldıkça kaldırma kuvveti de doğru orantılı olarak azalacaktır. Fakat 

muhafazanın hacminin küçültülmesi yarışma alanında bir problemle karşılaşıldığında 

dar alan yaratacağından dolayı takım üyelerinin içeriden elle müdahale etmesini 

zorlaştırır.  

 

İkinci bir yol ise araca, aracı askıda tutmak için yeter miktarda kütle eklenmesidir. 

Böylece kaldırma kuvveti azalarak, ağırlık kuvvetine denk hale getirilebilir. Takım 

ikinci seçenekte belirtilen yolu izlemeyi daha avantajlı bulmuş tasarıma aracı su 

altında askıda tutmak için kütle eklenmesi kararlaştırılmıştır.  

 

Ek kütlenin belirlenmesi  

 

W = Fk eşitliğinden yararlanılarak; 

 

(6.469 + 𝑚𝑒𝑘 𝑘ü𝑡𝑙𝑒 )x 9.81  = 997 x 0.009466 x 9.81 = 92.58 N 

 

𝑚𝑒𝑘 𝑘ü𝑡𝑙𝑒= 2.968 kg ek kütle eklenmesi gerektiği hesaplanmıştır. 

 

➢ BukraTürk ’ün Boyutları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 62: BukraTÜRK Önden Görünüşü 
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Şekil 63: BukraTÜRK Soldan Görünüşü 

 

    

Şekil 64: BukraTÜRK Üstten Görünüşü 
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Şekil 65: Aracın Kütlesi 

 

 

 

BukraTürk’ ün boyu manipülatör kapalı iken 590,28 mm, eni 415,37 mm yüksekliği ise 

236,40 mm  ve öngörülen boş ağırlığı 4969,01 gram dır.BukraTürk’te kullanılacak 

bütün alt sistemlerin eklenmesi ile  aracın toplam ağırığının  10 kg dan küçük olacağı 

öngörülmektedir. 

 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Aracın elektronik kısım çalışmalarına yarışma komitesi tarafından sağlanan 48 Voltu 

converterler ile 12 Volta dönüştürmek ile başlanılmıştır. Elde edilen 12 V gerekli 

elemanlara (Pixhawk, Raspberry pi ESC’ ler gripper ve motorlar) iletilmesi sağlanmıştır. 

Sıcaklık, basınç ve sızdırmazlık sensörleri ise 3.3 V ile çalıştığından dolayı ayarlanabilir 

regülatör devresi kullanılarak ihtiyaca yönelik gerilim elde edilmiştir. 
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Şekil 66: Sistem Ön Tasarım Blok Şeması 

 

 

 

 

➢ Su Üstü Kontrol İstasyonu 

 

Su Üstü Kontrol İstasyonu, bir adet diz üstü bilgisayarın bir raspberry pi  ve q ground 

control ile entegre edilmesi sayesinde oluşturulur. Aracın kontrolü bilgisayara yüklenmiş 

QgroundControl programı üzerinden ArduSub yazılımını kullanılarak yapılacaktır. Bu 

program ile sensörlerden gelen veriler, kamera görüntüsü anlık olarak görüntülenecek ve 

araç kontrol edilecektir. Otonom görevlerde aracın Su Üstü Kontrol İstasyonuna 

bağlantısı kesilerek otonom modunda çalışması sağlanacaktır. Otonom modunda aracın 

içerisinde yer alan raspberry Pi yardımı ile görüntü işleme yazıyı okuma ve kayıt etme 

işlemi yapılacaktır. 
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➢ ESC Kontrol Kartı 

 

    

Şekil 67: ESC Kontrol Kartı 

 

ESC Kontrol Kartı araç içerisinde yerleştirilmesi gereken 6 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 üst üste 

binmesinden dolayı oluşabilecek kısa devre tehlikesini    ortadan kaldırmaktır. ESC 

Kontrol Kartı araç içerisindeki karmaşıklık gidermiştir. Bu sayede sistemde oluşabilecek 

arıza tespiti kolaylaşmıştır. Aynı zamanda ESC Kontrol Kartı gövde içerisindeki kısıtlı 

ve dar olan alanın daha verimli kullanılmasına katkı sağlamıştır. 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 68: ESC Kontrol Kartı PCB Tasarımı 
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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 veya bir joystick ile kontrol edilmesinde oldukça gelişmiş bir 

sistemdir. 

BukraTürk ’ün kontrolü teknofest yarışması gereği hem otonom hem de joystick ile 

pixhawk tarafından içerisine yüklenecek yazılım ile sağlanacaktır. 

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

(STM32F427 Cortex M4core with FPU). 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 Sıcaklık ve 

Basınç sensörleri bağlanacaktır. Böylelikle pixhawk sensörlerden aldığı verileri 

işleyerek aracın kontrolünü gerçekleştirecektir. 

 

 

 

        Şekil 69: Pixhawk Giriş-Çıkış Pin İsimleri 
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➢ Araç Kumandası 

 

Aracın tüm kontrolü ( motor hareketleri, ışık seviyeleri vb.) QgroundControl ’deki 

ArduSub arabirimi üzerinden bilgisayara usb ile bağlı Logitech F310 Kablolu kumanda 

ile sağlanacaktır.  

 

Şekil 70: Logitech F310 Kablolu Kumanda 

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 

 

➢ Motorlar 

Sualtı aracında toplamda 6 adet itici motor kullanılacaktır. Kullanılan motorlar Blue 

Robotics firmasının ürettiği T100 ve T200 motorlarıdır.  Hareketi sağlamak üzere su altı 

aracında 2 adet T200 ve 4 adet T100 bulunmaktadır. Bu motorların tercih edilme sebebi 

suda çalışabilen ROV ve AUV için korozyona uğrayabilecek malzeme kullanılmadan 

özel üretilmiş verimi yüksek motorlar olmasıdır. Fırçasız motorlarda verim (g /w) oranı, 

motorun verdiği herhangi bir itki değeri ile o itki değerinde harcadığı gücün oranıdır T100 

ve T200 motorlarının verimleri BukraTÜRK sualtı aracı için uygun görülmüştür.   

Kullanılan T200 motorları aracın havuz içindeki derinliğini ayarlamada, T100 motorları 

ise yuvarlanma, yunuslama gibi hareketleri yapmasında kullanılır. 
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                         Şekil 71: T100 Thruster              Şekil 72: T200 Thruster 

 

 

 

     Şekil 73: T100 Thruster Verim Grafiği  Şekil 74: T200 Thruster Verim Grafiği

  

 

➢ 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 75: Basınç Sensörü  
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            Şekil 76: Basınç Sensörü Özellik Tablosu 

 

➢ Sıcaklık sensörü 

Su altında çalışabilmesi için alüminyum bir kılıf ile sızdırmazlığı sağlanmış sıcaklık 

sensörüdür. Aracın herhangi bir derinlikteki bulunduğu akışkan sıcaklığını ölçmek için 

kullanılır. ± 0.1° C' ye kadar hassas ölçüm yapabilmektedir. Pixhawk, Arduino vb. 

geliştirme kartlarına uyumlu olarak çalışabilir. Kullanılan bu sıcaklık sensörü elektronik 

muhafaza kısmına rahatlıkla monte edilmesi için özel olarak tasarlandığından herhangi 

bir sızdırmazlık vb. problemleri ile karşılaşılmamaktadır. 

 

            Şekil 77: Basınç Sensörü  

 

   

           Şekil 78: Basınç Sensörü Özellik Tablosu 
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➢ 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 ve T100 motorları için özel olarak tasarlanmış bir elemandır.Araçta 6 adet esc 

kullanılmıştır. 

 

  Şekil 79: ESC 

 

➢ Raspberry Pi 3 

 

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 tamamına denir . Bu kartlar genellikle bir adet işlemci (CPU), bir adet 

grafik işlemci (GPU) ve bir adet RAM’ e ayrıca dış dünyayla bilgi alışverişi için 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 80: 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 81: Raspberry Pi Kamera Modülü                                       

 

➢ DC-DC Converter (DC-DC Dönüştürücüler)  

Converterler belirli gerilim seviyesini farklı gerilim seviyelerine dönüştüren elemandır. 

BukraTürk 12 volt gerilim seviyesi ile çalışmaktadır. Yarışma komitesi tarafından 

sağlanan 48 volt gerilim seviyesini 12 volta düşürmek için 300 Watt 48V input, 12Volt 

25A Output DC/DC Converter kullanılacaktır.  

 

Şekil 82: DC-DC Dönüştürücüler 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

 

BukraTÜRK için oluşturulan algoritma iki farklı kısımdan oluşturulmuştur. Algoritma 

sistem enerjilendirilmesi ile birlikte Su Üstü Kontrol İstasyonundan başlatılacaktır. 

Yazılım algoritmasının ilk kısmı Yer istasyonuna kamera görüntülerinin aktarılması ve 

otonom görevlerde harf okuma, obje tanıma, gripper kontrolü gibi işlevleri yerine 

getirmektedir. Diğer kısmı ise BukraTÜRK’ ün su altındaki joystick ile kontrolü ve 

otonom kontrolü gibi işlevleri yerine getirecektir. Aracın kontrol işlevini yerine getirecek 

ikinci algoritma kısmı joystickten gelen verilere göre dallara ayrılarak aracın kontrol 
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modları arasında geçiş sağlar. İkinci kısım içerisinde Stabilize Moduna veya Deep Hold 

Moduna giriş yapıldığında joystickten gelen veriye göre aracın kontrol şekli belirlenerek 

joystick ile kontrol veya otonom kontrol arasında tercih yapılacaktır. Otonom görevlerde 

joystick ile otonom moduna geç komutu bir kere gönderilecek ve joystick bağlantısı 

kesilecektir. 

 

Şekil 83: Algoritma Blok Diyagramı 

 

- Algoritmanın İlk Kısmı  

1.Adım: Başla 

2.Adım: GUI (Graphical User Interface), Grafiksel Kullanıcı Ara yüzü başlat 

3.Adım: QGroundcontrol programını başlat ve Raspberry Pi ‘ye bağlan 

4.Adım: Raspberry Pi bağlantısını kontrol et 

5.Adım: Raspberry Pi bağlantısı var ise Kamerayı aç ve Joystick ile Gripper kontrolüne 

izin ver, bağlantı yoksa Raspberry Pi ’ye tekrar bağlan 

6.Adım: Joystickten gelen veriye göre; Görüntüyü algıla ve hareket et, Harf Oku ve Sd 

Karta Kaydet veya Görüntüyü Su Üstü Kontrol İstasyonuna Gönder (Otonom görevde 

algoritmanın bu adımı sadece bir kez yapılarak joystick bağlantısı kesilecektir. 

 

- Algoritmanın İkinci Kısmı  

1.Adım: Başla 

2.Adım: GUI (Graphical User Interface), Grafiksel Kullanıcı Ara yüzü başlat 

3.Adım: QGroundcontrol programını başlat  
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4.Adım: Pixhawk ’a bağlan 

5.Adım: Pixhawk bağlantısını kontrol et bağlantı varsa Joystickten veri al, bağlantı yoksa 

Pixhawk’ a bağlan. 

6.Adım: Joystickten gelen veriye göre modları aktifleştir 

7.Adım: Joystickten gelen veri Manuel Mode ise Joystick ile araç kontrolüne izin ver  

8.Adım: Joystickten gelen veri Stabilize veya Deep Hold Mode ise joystickten gelen 

veriye göre Joystick ile araç kontrolüne izin ver veya Otonom PID Kontrole geç ve 

sensörlerden veri almaya başla. (Otonom görevde joystick komutu bir kere 

gönderildikten sonra joystick bağlantısı kesilecektir.) 

 

Not: Yukarıdaki algoritma adımları eş zamanlı gerçekleşmektedir. Algoritmanın iki kısmı 

birbirinden bağımsız çalışmamaktadır. 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Aracın güdüm ve navigasyon algoritması Python kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bunun 

sebebi Python dilinin kaynak ve kütüphane erişilebilirliği bakımından zengin olmasıdır. 

Aracın kontrol algoritması ise ArduSub programından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Aracın yazılım algoritmasına ilk önce kontrol kartı yerine kullanılan pixhawk için 

ArduSub yazılımı kullanılmasıyla başlanır. Motorların kombinasyonuna göre aracın 

kontrolünü sağlayacak tuş atamalarının yapılması, PID kalibrasyonu ve üzerinde yer alan 

sensörlerden veri alınması sağlanır. Otonom, görüntü aktarımı ve yazıyı okuyup 

kaydetmek için kullanılan raspberry pi ve Pi kamera içerisinde yer alan Python yazılımı 

ile oluşturulan algoritma kullanılmıştır, burada görüntü işleme prosesleri OPEN CV ve 

TESSERACT OCR kütüphanelerinden yararlanarak yapılmıştır. Bu iki yazılımdan elde 

edilen verilerin su altı aracından yer istasyonuna aktarımı sağlanmıştır. 

 

                

Şekil 84: Obje Tanımaya İlişkin Görsel 
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                                       Şekil 85: Obje Tanımaya İlişkin Görsel 

 

Şekil 84 ‘de görüldüğü üzere engel görevi için bir demo hazırlanmıştır ve şekil 85’te 

görüldüğü gibi Python ve OpenCV kütüphanesi kullanılarak engeli algılayıp aracın 

merkezden geçmesini sağlayacak komutlar yazılmıştır. Bu sayede araç algılanan 

engelden otonom bir şekilde geçecektir. Aynı programdan yararlanarak denizaltı 

tespiti ve su altı aracının konumlandırılması görevi yapılacaktır 

. 

     

 

 

Şekil 86: Harf Tanımaya İlişkin Görsel 

Şekil 86’ da görüldüğü üzere Python da tanımlanan tesseract, OpenCV ve pi kamera 

kütüphaneleri kullanılarak raspberry pi aracılığıyla kamera ile harf tanıma görevinin 

tamamlanması hedeflenmiştir.   
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4.4. Dış Arayüzler 

BukraTÜRK’ te kullanılan Pixhawk ve Raspberry Pi Su Üstü Kontrol İstasyonu adı 

verilen bir bilgisayara bağlı olacaktır. Pixhawk, ArduSub programı ile kontrol edilecektir 

aynı zamanda şekil 87’de görüldüğü gibi Raspberry Pi ile bağlı olacaktır. Bu şekilde 

aracın kontrolü başarılı şekilde sağlanmıştır. Görüntü alma işlemi raspberry pi ve pi 

kamera sayesinde gerçekleşmektedir. Raspberry Pi ile elde edilen veriler, Uart 

haberleşme protokolü sayesinde Pixhawk’ a iletilecektir böylece otonom görev isterleri 

sağlanmış olur. 

     

   Şekil 87: ArduSub Arayüzü 

                           

                               Şekil 88: Raspberry Ve Pixhawk Uart Bağlantı Şeması 
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5. 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.  

 

➢ 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 89: Sızıntı Sensörü (Leak sensör) 
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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 15a sigorta kullanılacaktır. 

 

 

 

 

Şekil 90: Sigorta 

 

➢ O-Ring 

O-ring, mekanik bir sızdırmazlık elemanı olarak kullanılan O şeklinde elastomer bir 

malzemedir. O-ring bir yiv içine oturan ve iki ya da daha fazla kısımları arasındaki 

birleştirme esnasında sıkıştırılması için tasarlanmıştır. 

Aracın sızdırmazlığının sağlanması için Etil Propilen Kauçuk (EPM, EPDM) tip o-ring 

kullanılmıştır. Bu O-ringler ikişer adet olmak üzere gövde kapaklarına açılmış o-ring 

kanallarına yerleştirilerek sızdırmazlık sağlanacaktır. Çalışma sıcaklığı EPDM hizmet ısı 

derecesi -55 'C’den 125 'C ye kadar olduğu için BukraTürk’ ün yüzeceği sıvı için 

güvenlidir. 

  

Şekil 91: O-ring 
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➢ Kablo Geçiş Contası 

Motor kablolarının kontrol kartına iletilebilmesi için gövde üzerine delik açılması 

gerekmektedir. Tasarım süresi boyunca yapılan araştırmalar ve daha önce edinilmiş 

tecrübeler doğrultusunda gövde içerisine girecek kabloların deliklerinin sızdırmazlığının 

kablo geçiş contası ile sağlanması gerektiğine karar verilmiştir. Kablo geçiş contalarının 

sızdırmazlık yapışkanlarına (silikon, sıvı conta vb.) göre en büyük avantajı contanın 

kabloyu çepeçevre sıkması şeklinde tamamen mekanik bir sızdırmazlık sağlaması ve 

bundan dolayı yapışkanlara göre daha güvenli olmasıdır.  

Silikon gibi esnek sızdırmazlık yapışkanlarında yapıştırma işlemi sırasında yapışkanın 

yüzeyi iyi tutmaması nedeniyle operasyon sırasındaki kablo gerilmelerinde, 

burulmalarında veya aracın ani hareketlerinde yapıştırılan bölgeden sızıntı başlamaktadır. 

Epoxy gibi sert yapıştırıcıların kullanılması durumunda ise operasyon sırasında oluşan 

çatlaklardan sızıntı başlamaktadır. Kablo geçiş contası kabloyu çepeçevre sıkarak esnek 

ve mekanik bir bağlantı ile sızdırmazlık sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 92: O-ring 

 

➢ Acil Stop Butonu  

Acil stop butonu ile operasyon ı sırasında beklenmedik bir durum ile karşılaşıldığı anda, 

her an el altında bulunan bir bölmede konumlandırılacağı için anında dokunularak, 

sistemdeki tüm gücün kesilmesi sağlanacaktır. Sistemdeki tüm güç kesildiği için 

BukraTÜRK sualtı aracına enerji gitmeyeceği için tehlike ortadan kalkacaktır. 

 

          

               Şekil 93: Acil Stop Butonu 
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6. TEST 

 

➢ Sızdırmazlık Testi 

Aracın sızdırmazlık testi deneme havuzunda ve kuyuda olmak üzere 2 farklı derinlikte 

test edilmiştir. Gövde kapakları kapatılan araç öncelikle 1,5 m derinliğine sahip deneme 

havuzuna 24 saatlik süre zarfında bırakılmış daha sonra çıkarılmış ve herhangi bir 

sızdırmazlık problemiyle karşılaşılmamıştır. Daha sonra emniyet amaçlı test edilmesi için 

4 metre derinliğindeki bir kuyuya yine 24 saatlik bir süre zarfında bırakılmış, kapaklarda 

veya kablo giriş çıkışları için kullanılan contalarda bir sızdırma olmamıştır. Kuyu deneyi 

aynı şekilde 3 kez farklı günlerde denenmiştir. Her deneme başarılı şekilde 

sonuçlanmıştır. 

                    

               Şekil 94: Test Havuzu 
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7. TECRÜBE 

 

➢ 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 4’te bu o-

ringlerin özellikleri ve görüntüleri paylaşılmıştır.  

 

 

 

 

 

         Şekil 95: Kullanılan O-ringler 

 

 

NUMARA KALINLIK (mm) ÇAP (mm) DURUM 

1 2 134 Sızdırdı 

2 3,5 130 Seçilen 

3 3 124 Sızdırdı 

4 3,5 106 Sızdırdı 

 

Tablo 4 
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➢ ESC Kartı 

 

Şekil 96: İlk Tasarlanan ESC Kontrol Kartı            Şekil 97: İlk ESC Kontrol Kartı PCB Çizimi 

 

Şekil 98: Yeni Tasarlanan ESC Kontrol Kartı       Şekil 99: Yeni ESC Kontrol Kartı PCB Çizimi 

 

 

Sensör ve motor bağlantıları gibi elektronik bağlantıların pinler vb. şekilde açıktan 

sağlanmasının yerine lehim veya soket gibi kalıcı/güvenli şekilde yapılmasının daha 

uygun olduğu görülmüş ve elektronik bağlantıların dizaynında bu husus göz önünde 

bulundurulmuştur.  

 

 

➢ Yapıştırıcı  

 

Kestamid kapaklar ile bombe şeklindeki pleksiglassın yapıştırma işleminde ilk olarak 

epoksi kullanılmıştır. Yapılan havuz denemeleri sırasında epoksi yapıştırıcının 

çatlaması sonucunda araçta su sızıntısı yaşanmıştır. 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) kullanılmıştır. 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. Zaten dolgu macunları da dış cephelerde oldukça tercih edilen ve 

kullanılan malzemelerdir.  
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                          Şekil 100: Epoksi yapıştırıcının pleksiglass üzerine uygulanması 

 

Şekil 100’ de görüldüğü üzere pleksiglass plaka üzerine uygulanmış epoksi yapıştırıcı 

darbeler ve oynamalar sonucunda yapıştırıldığı yüzeyden ayrılmıştır. Bu durum görsel 

olarak çoğu zaman fark edilmez, sızıntılara sebep olur ve aynı zamanda araç su altından 

çıkarıldığında içerideki sızıntının tespit edilmesini de zorlaştırır. 

 

 

 

Şekil 101: Epoksi İle Yapıştırılmış Kapak        Şekil 102: Dolgu Macunu İle Yapıştırılmış Kapak 
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➢ Pan Tilt 

Görüntü almak için kullanılan kameranın obje tutma deneylerinde objeleri görme alanının 

dar olması farkedildi ve kamerayı tutacak, operatör komutlarına göre hareket etmesi için 

bir pan tilt kullanılması görüş alanının arttırdı. 

      

                                                         Şekil 103 Pan Tilt Tasarım 

➢ 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.  

 

➢ Yazılım Kütüphanesi 

 

Takım, yazılım geliştirme sürecinde en fazla hedef tanıma görevinin hedef üzerindeki 

yazıyı tanıma kısmında zorlanmıştır. Bu görevde ön tasarım sürecinde Microsoft 

kaynaklı APİ 'den yararlanılmış fakat sistemin network aracılığı ile çalışmasından 

dolayı bir sonuca varılamamıştır. Yapılan çeşitli araştırma ve geliştirme süreçleri 

sonucunda Python da bulunan tesseract kütüphanesinin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Bu sayede harf tanıma görevindeki harflerin okunması sağlanmıştır. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

➢ Zaman Planlaması 
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➢ Bütçe Planlaması 

 

 

Tablo 5 

 

 

Sıra no Ürün adı Adet Birim fiyat (TL) Toplam fiyat (TL) 

1 T200 2 982,09 1964,18 

2 T100 4 691,53 1383,06 

3 Basınç sensörü  1 395,16 395,16 

4 Sıcaklık sensörü 1 325,43 325,43 

5 Plexiglass gövde 1 300 300 

6 Karbon Fiber gövde  600 600 

7 Plexiglass gövde kapakları 2 150 300 

8 ESC 6 145,28 871,68 

9 Lümen  2 581,12 1162,24 

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  1 150 150 

14 Pnömatik piston  1 200 200 

15 Gripper üretimi 1 200 200 

16 Sg 90 Servo Motor 3 9,47 28,41 

17 2.5 A güç kablosu 1 80,46 80,46 

18 Raspberry pi soğutucu 2 2,37 4,74 

19 Fathom Slim ROV Tether 50 m 2400 2400 

20 Su geçirmez soket 1 5,41 5,41 

21 6 mm pinomatik kablo 50 m 2 100 

Toplam   126670 
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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 2018 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 ikinci bir sorun ise bütçenin aşılmasıdır. Bütçenin yüksek tutarının 

(T100 ve 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 faktörlerine karşı takımımız okul tarafından 

ayrılan bütçeyi göz önünde bulundurarak bir malzeme-bütçe tablosu hazırlamış, 

optimum düzeydeki ürünü almayı kararlaştırmıştır. Ayrıca bunların dışında özel imalat 

yöntemleri (torna, freze, Vakum ile Plexi şişirme) gerektiren parçaların üretim 

maliyetleri de yüksektir. 

Takımımızın karşılaşabileceği bir diğer sorun ise mekanik testlerde (özellikle 

sızdırmazlık testinde) başarısız bir sonuç elde etmesidir. Bu sorun tasarım aşamasında 

öngörülmüş ve tasarlanan araç her yenileme sonrası 5 metre derinliğinde bir su 

havuzuna atılarak gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonrasında aracın mekanik 

tasarımı tamamlanmış ve son hali yine suya atılarak test edilmiştir. Bunun dışında 

karşılaşılabilecek diğer mekanik dayanım sorunları Ansys programı kullanılarak simüle 

edilip kritik düzeyde bir sorunla karşılaşılmamıştır. 

 

9. 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.  

Takımın proje hazırlık süresinde edindiği bilgilere ve yaptığı araştırmalara göre en çok 

karşılaşılan sorunlardan biri yarışma alanında bir sorunla karşılaşıldığında veya araç içerisine 

müdahale gerektiğinde gövde kapaklarının sökülüp-takılma işlem süresinin çok uzun olduğudur 

ve bu süre içerinde yapılan montaj işlemlerinin de çok zor olduğu yönündedir.  
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Bu problem ise aracın muhafaza kapaklarını çevresel olarak vida ile sıkıp, vidayı sudan 

yalıtmak yerine elektronik muhafazanın kapaklarının geçeceği alana ikişer adet O-ring takılarak 

(Şekil 104’de görüldüğü üzere) bu kapakların muhafazaya sıkı geçme olarak monte edilmesiyle 

çözülmüştür. Bu çözüm aynı zamanda vida yerlerinde oluşabilecek sızıntı problemini ortadan 

kaldırmıştır. Kapakların açılıp-kapatılma işlemini 15sn den kısa bir süreye indirecektir. Bu da 

yarışma alanında araç içerisine olası müdahaleyi kolaylaştırmasının yanında aracın tasarım ve 

geliştirme sürecinde yapılacak değişiklikler ve iyileştirmeler sırasında defalarca çıkarılıp-

takılma süresinin de kısalması ekibin çalışma süresini kısaltmıştır.  

 

 

 

 

 

, 

 

Şekil 104: Gövde Kapakları Ve O-ring 

Karşılan ikinci bir sorun ise elektronik muhafazaların alanlarının çok dar olduğu bu 

nedenle gövde içerisindeki elektronik alt sistemlerin sıkışık yerleştirildiği dolayısıyla üst üste 

binmiş elektronik sistemlerde kısa devre riskinin artması ve olası bir arıza durumunda hem arıza 

tespitinin zorlaştığı hem de takım üyelerinin bu dar alanda araca erişimlerinin çok zor olduğu 

da bu sorunlara eklenebilmektedir. 

 

BukraTÜRK takımı elektronik muhafaza kutusunu kendi imkanlarıyla belirtilen çapta 

Plexiglass borudan imal ettireceği için elektronik kartlara erişimi kolaylaştıracaktır. Bu aynı 

zamanda BukraTürk’ e pozitif sepiye kazandıracak ve ek yüzdürücü kullanım ihtiyacını ortadan 

kaldıracaktır. Böylelikle tasarımda sadeliğe gidilerek hem yüzdürücü maliyetinden hem de 

tasarım karmaşıklığı nedeniyle üretim maliyetinden tasarruf edilecektir. Ek yüzdürücü 

kullanılmamasının diğer bir nedeni oluşturacakları direnç nedeniyle aracın hareket kabiliyetini 

düşürmeleridir. Özgün tasarıma sahip gövde imal ettirilerek BukraTürk’ ün hareket kabiliyeti 

ve ilerleme hızı arttırılacak aynı zamanda motorların daha az güç harcaması sağlanarak enerji 

tüketiminden tasarruf sağlanacak ve fazla enerji tüketiminden kaynaklanabilecek ısınma sorunu 

ortadan kaldırılmış olacaktır.  
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Tasarım iyileştirme için kullanılacak olan yöntem ise aracın z eksenine göre 2 kademeli 

olarak yeri ayarlanabilir olan T200 motor tutucularıdır. Bu hareketlilik sağlanarak aracın 

kararlılığına göre kademe. Aracın Ağırlık merkezine en yakın kanala takılarak aracın hareket 

kabiliyeti arttırılır.  

 

 

 

 

                  

                 Şekil 105: T200 Motor Tutucu Ve Motor Tutucu Rayı 

 

Motorlardan gelen kablo bağlantılarının veya Su Üstü Kontrol İstasyonundan gelen 

kabloların muhafaza içindeki kontrol kartlarına nasıl ulaşacağı ile ilgili olarak yapılan çalışma 

sonucunda muhafaza yüzeyine deliklere açılmış ve açılan bu deliklere 6 mm çapında (motor 

kablolarının sıkı geçecek şekilde) seçilmiş olan Kablo Geçiş Contaları kullanılmasına karar 

verilmiştir. Takılan bu contaların sızdırmazlığı 5 metre derinliğinde içinde tatlı su bulunan 

alanda 24 saat boyunca test edilmiş, sızdırmazlığın sağlandığı gözlemlenmiştir. Bu yöntem ile 

kabloların geçeceği noktaların sızdırmazlığı için silikon vb. tarzı sızdırmazlık yapışkanı 

kullanım ihtiyacı ortadan kalkmıştır. ve aynı zamanda yapışkandan oluşabilecek estetik 

olmayan görüntü giderilmiştir. Kablo geçiş contasının diğer bir önemli avantajı tekrar 

sökülebilir bir bağlantı sağlamasıdır. Herhangi bir arıza durumunda kolayca kablo yerinden 

sökülebilmektedir. Yapıştırma sızdırmazlık elemanlarına göre diğer bir avantaj ise contaların 

yerleştirme kolaylığından dolayı gövde üzerinde uygun olan herhangi bir noktadan 

takılabilmesidir. Bu araç içerisindeki düzenin ve kablo karmaşasının önüne geçilmesi 

konusunda kolaylık sağlamıştır. 

 

, 
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 Şekil 106: Kablo Geçiş Contaları 

 

Elektronik sistemde ESC’ lerin doğrudan motorlara tek tek bağlanıp gövde içerisinde 

düzensiz yerleştirilmesi yerine ESC Kontrol Kartı tasarlanmıştır. Bu sayede gövde içerisindeki 

karmaşıklık ve sıkışıklık giderilerek ESC’ lerin düzensizlikten dolayı üst üste binmesi sonucu 

oluşabilecek kısa devre riski giderilmiştir.  

Aynı zamanda ESC’ ler motorlara ekstra kablo ile lehimlenerek bağlanması yerine bir kart 

üzerinde klemensler ile bağlanması, kablo kalabalığını gidermiştir. Kablo sayısının azalması 

gövde içerisindeki alanın etkili kullanılması kolaylaştırılmıştır. Araç içerisindeki alanın verimli 

kullanılması ağırlık dengesinin sağlanmasını kolaylaştırdığı için kararlılığı olumlu yönde 

etkilemiştir. 

Motor bağlantısının PCB kart üzerinden klemensler ile yapılmasının diğer bir avantajı ise 

sökülebilir bir bağlantı sağlamasıdır. Bu hem araç tasarım süreci boyunca hem de yarışma 

sırasında oluşabilecek herhangi bir ESC veya Motor arızası durumunda kolay ve hızlı bir 

değişim işleminin yapılmasına olanak sağlamasıdır. 
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