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1. RAPOR ÖZETİ  

Denizaltı araçları, su altında insan elinin ulaşamayacağı işleri ve görevleri yerine getirmek için 

tasarlanmıştır. Bu görevler çoğunlukla su altı temizlik, su altı gemi pervane temizliği, su 

altı arama ve kurtarma, akademik çalışmalar ve askeri araştırmalardır. 

Bu rapor insansız deniz platformları için bir insansız su altı robot tasarımını sunmaktadır. Araç 

tasarımının mekanik, elektronik ve araç yazılımı hakkında bilgiler içermektedir. 

 

Aracın mekanik süreçleri anlatılarak hangi aşamalardan geçildiği anlatılmıştır. Olası kavramsal 

tasarımlar tabloya aktarılmıştır. Bu tasarımlar tablo metoduyla karşılaştırılarak en uygun 

tasarımın seçilmiştir. Ön ve kritik tasarım arasındaki farklar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu 

tasarımlarda şase ve ekibimiz tarafından tasarlanan thrusterın akış ve statik analizleri yapılmıştır 

ayrıca bu analizler yapılan hesaplamalarla desteklenmiştir.  

 

Ekibimiz aracımızda kullanılmak üzere birçok elektronik kart tasarlamıştır. Bu kartlar kontrol 

kartı, güç dağıtım kartı, güç kesme kartı ve su sensör kartıdır. Güç Dağıtım kartı sistem için 

gerekli gerilimi sağlayarak üzerinde bulunan sigortalar ile sistemi fazla akımdan koruyacaktır. 

Ana kontrolcü olarak Raspberry pi (Rpi) kullanılacaktır. Rpi otonom görevde görüntü işleme, 

manuel görevde görüntünün aktarılması ve kontrol istasyonu ile kontrol kartının haberleşmesinde 

görev almaktadır. Kontrol kartı ise gelen veriler doğrultusunda motorları çalıştırmakta ve 

sensörlerden aldığı verileri Rpi’ye aktarmaktadır. Tasarlanan bir diğer kart ise güç kesme kartıdır. 

Bu kart su sensöründen gelen veri ile sistemin gücünü kesen karttır. Böylece araca su girmesi 

durumunda güç kesilir ve elektronik kartların zarar görmesi engellenir. 

 

Aracın kontrol istasyonu yazılımı Unity kullanılarak C#’da yazılmaktadır. Bu istasyonda aracın 

doğrultu düzlemini, kamera görüntüsünü, sensör verilerini ve haberleşme verilerini gösteren 

kısımlar bulunmaktadır.  

Araç haberleşmesi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama kontrol istasyonu ile Raspberry Pi 

arasındadır. Haberleşmenin ikinci kısmı ise Raspberry Pi ile kontrol kartı arasında 

gerçekleşecektir. Bu haberleşmede kontrol kartı aldığı veriler ile motorları kontrol etmekte ve 

üzerinde bulunan sensörlerden aldığı verileri de Raspberry Pi ye aktarmaktadır.  

 

Haberleşme, manuel kontrol ve otonom kontrol yazılımları C++ ile geliştirilmektedir. C++ ile 

geliştirilmesinin sebebi bu yazılım dilinin diğer dillere göre daha hızlı olmasıdır. Manuel ve 

otonom görevlerde sistemin dengesini PID yazılımı ve gyro sensörü ile sağlanacaktır. Yuvarlak 

algılama yazılımı optimizasyonu için kenar bulma algoritmaların dan faydalanılarak bir yazılım 

geliştirilmiştir. Bu yazılım sayesinde otonom görevler gerçekleştirilecektir.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

 

Şekil 2.1 Takım üye bilgi 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Şekil 2.2 Takım görev şeması 

 



5 

 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 Araç tasarımında ön tasarımdan kritik tasarıma kadar birçok tasarım modelleri üzerinde 

durulmuştur. Olası tasarım modelleri karşılaştırılarak aralarından en kararlı tasarım modelini 

seçilerek CAD ortamında çizilmiştir. 

Ön tasarımda araç daha sade görünüşe sahipti. Aracın şasesi ise ağır ve dayanıklılık olarak 

sağlam değildi. araca rijitlik sağlamayarak üzerine aracın ağırlığı ve thrusterların(itici) itme 

kuvveti bindiğinde stres oluşturmaktaydı. Kritik tasarımda ise şasenin üzerindeki yük stresini 

azaltmak için polietilenden oluşan şaseye alüminyum ekleyerek daha sağlam ve rijit bir yapı elde 

edilmiştir. aracın ağırlığı ve thrusterların itme kuvveti girdiğinde şasede herhangi bir sorun teşkil 

edecek stres gözlemlenmemiştir. 

ön tasarımda thrusterların pervanesi iki kanatlı olarak tasarlanmıştı. İki kanatlı pervanenin 

itme kuvveti daha azdı bu sebepten dolayı 3 kanatlı bir pervane geçilerek pervanelerin itme 

kuvveti artırılmıştır. 

 

Aracımızın elektronik kısmında ön tasarımından bu yana kontrol kartı, güç dağıtım kartı, güç 

kesme kartı ve su sensörü tasarlanmıştır. 

Kontrol kartı yerine Arduino Mega kullanmayı planlıyorduk ancak sensörler ve sürücü devreler 

çok yer kapladığı için kendi özgün kartımızı tasarlamaya karar verdik. tasarladığımız kontrol 

kartı ihtiyacımız olan gyro, sıcaklık sensörü ve motor sürücü entegrelerini üzerinde 

bulundurmaktadır. Bu sayede sızdırmaz kapsül içinde az yer kaplayacaktır.  

Araçta sisteme gücü sağlayacak bir güç dağıtım kartı tasarlanmıştır. Bu kart elektronik kartlar 

için gerekli olan 3, 3v, 5v ve 12v gerilimi sağlayacaktır. Ayrıca üzerinde sistemi fazla akımdan 

korumak için sigortalar yer almaktadır. Güç dağıtımı için soket kullanılmıştır. Böylece araç 

içerisinde kablo karmaşasının azaltılması planlanmıştır. 

Elektronik kartları sıvı temasından korumak için su sensörü tasarlanmıştır. Bu sensör aracın 

sızdırmaz bölgede belirli yerlerine konumlandırılmıştır. Su algılandığında çıkış oluşturarak güç 

kesme kartına sinyal iletecek ve sistemin gücü kesilecektir. Böylece araç su aldığında sistem 

zarar görmeyecektir.  

 

Yazılımda ön tasarımdan bu yana navigasyon, güdüm ve denge yazılımları geliştirildi. Ön 

tasarımdan bu yana haberleşme testleri gerçekleştirilmiştir. Bu testler ile haberleşmenin daha 

hızlı gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Yuvarlak algılama yazılımı gerçekleştirilmiştir. Bu yazılım 

ile testler gerçekleştirilerek optimize edilmektedir. 

 

Araç kontrolü için Unity ile Kontrol yazılımı gerçekleştirilmiştir. Bu yazılım ile bilgisayara 

takılan oyun kolu vasıtasıyla araç kontrol edilecektir. 

 

Kritik tasarımda ön tasarımdan farklı olarak bütçede daha erişilebilir hale getirilmiştir. 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Şekil 4.1 Sistem Tasarımı 

Şekil 4.1’de sistemin şeması bulunmaktadır. Şemadaki numaralandırılmış elemanlar aşağıda 

açılanarak anlatılmıştır. 

1) Güç Kaynağı 

Sistem için gerekli olan gücü sağlayan elemandır.  

2) Su Algılama Sensörü 

Sistem içerisine su girdiğinde sinyal üreten sensör kartıdır. 

3) Güç Kesme Kartı 

Sistem içerisine su girdiği anda sistemin gücünü keserek sistemi koruyacak karttır. 

4) Raspberry Pi  

Raspberry Pi (Rpi) sistemin ana kontrolcüsü olarak kullanılacaktır. İnsansız Su altı Sistemi ile 

kontrol kumandası Rpi aracılığıyla haberleştirilecektir. Rpi‘ye takılan kamera ile manuel 

kontrolün gerektiği durumlarda kumandaya görüntü iletilecektir. Diğer durumlarda ise Rpi 

kamera aracılığı ile görüntü işleme yazılımlarını kullanarak İnsansız Su Altı Sistemini otonom 

kontrol edecektir. 

5) Güç Dağıtım Kartı 

Tasarlanan bu kart sisteme için gerekli gücü dağıtacaktır. Kart üzerinde 12V, 5V ve 3.3V gerilim 

çıkışları bulundurmaktadır. Üzerinde bulunan soketler ile araç içerisine güç dağıtılmaktadır. Bu 

soketler ile kablo düzeni sağlanmaktadır. 
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6) Kontrol Kartı 

Tasarlanan bu kart motor kontrolü, sensörlerden veri alınması ve PID ile sistemin denge 

işlemlerini gerçekleştirecektir. Üzerinde bulunun sıcaklık sensörlerin ile sıcaklığı ölçüp fanları 

gerekli seviyede çalıştıracaktır. 

7) Sigorta 

Sistem içerisinde fazla akım çekilmesi durumunda elektronik sistemleri koruyacaktır. 

8) ESC (Elektronik Hız Kontrolcüsü) 

ESC’ler ile fırçasız DC motorlar kontrol edilmektedir.  

9) Dc Motor 

Motorlar üzerine takılmış olan pervaneler vasıtasıyla araç için gerekli olan itki kuvvetinin 

sağlayan elektronik elemandır. 

10) Kamera 

Görüntü aktarımı yaparak sistemin otonom veya manuel çalışmasında önemli rol oynar. 

11) Basınç Sensörü 

Dış basıncı kontrol edilerek su altındaki derinlik hesaplanacaktır. Böylece operatör sistemin 

bulunduğu konumu görecektir. Otonom görevlerde sistemin kontrolünü kolaylaştıracaktır. 

12) Gyro Sensor 

Bu sensör ile aracın eğim verileri öğrenilip araç konumunun istenilen düzeyde kalması 

amaçlanmaktadır. Böylece aracın dengede kalması sağlanacaktır. Motorları çalıştırıldığı 

durumlarda ivme verileri kontrol edilerek sistemin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığı 

öğrenilmektedir. 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

 Mekanik tasarım süreci aşağıda maddeler halinde verilmiştir. 

1. Tasarım modelleri literatür araştırması ve olası modellerin tespiti. 

2. Olası modeller üzerinden fikir alışverişi yapılarak araç tasarımının belirlenmesi. 

3. Araç tasarımı belirlendikten sonra hangi parçanın hangi üretim yöntemi ile üretileceğine karar 

verilmesi.  

4. Aracın genel taslağı bittikten sonra CAD bilgisayar ortamına aktarılması. 

5. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak tasarım analizlerinin yapılması 

6. CAD ortamında iyileştirmeler yapılması.  

7. Tasarım modelinin şasesinin toplanması. Toplanan şasenin kusurları ve bu kusurların 

belirlenmesi. 

8.  Elde edilen bilgiler ışığında yeni bir tasarım için CAD ortamında çalışmalara başlaması.  

9. Tasarımın üretim için hazır hale getirilmesi. CNC ve 3D üretim yöntemleri ile aracın şase 

kısmının üretilmesi. 
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Kavramsal Tasarım 

Aracın ön tasarımdan kritik tasarımına kadar birçok farklı tasarım modelleri üzerinde 

durulmuştur. Kaç farklı şekilde aracın oluşturulabileceği ve her birinin sahip olduğu mekanik 

özellikler tablolarla desteklenerek tasarımların birbiri ile karşılaştırılması sağlanmıştır.  

Tablo 4.1 1. Kavramsal tasarım seçeneği 

TASARIM MODELLERİ 

MEKANİK ÖZELLİKLER 1 2 3 

Dikey motor sayısı 2 3 4 

Yatay motor sayısı 2 4  

Genişlik 350mm 400mm 450mm 

Uzunluk 400mm 450mm 500mm 

Yükseklik 100mm 150mm  

Akrilik tüp çap 110mm 120mm 130mm 

Alüminyum bölme Flanş Alüminyum blok  

Kablo sızdırmazlık 
Pnömatik rekor 

soket+epoksi 

reçine  

Şase malzeme kestamit polietilen  

Pervane Kanat sayısı 2 3  

Gripper Servo motor Dc motor+mil  
***tasarım modelleri tablolarındaki 1,2,3 mekanik seçenekleri ifade eder. Renkli kısımlar ise seçilen seçeneği                        

ifade etmektedir. 

 

 

 

Tablo 4.2 2. Kavramsal tasarım seçeneği 

TASARIM MODELLERİ 

MEKANİK ÖZELLİKLER 1 2 3 

Dikey motor sayısı 2 3 4 

Yatay motor sayısı 2 4   

Genişlik 350mm 400mm 450mm 

Uzunluk 400mm 450mm  500mm 

Yükseklik 100mm 150mm   

Akrilik tüp çap 110mm 120mm 130mm 

Alüminyum bölme Flanş Alüminyum blok   

Kablo sızdırmazlık Pnömatik rekor soket+epoksi reçine   

Şase malzeme kestamit polietilen   

Pervane Kanat sayısı 2 3   

Gripper Servo motor Dc motor+mil   
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Tablo 4.3 3. Kavramsal tasarım seçeneği 

TASARIM SEÇENEKLERİ 

MEKANİK ÖZELLİKLER 1 2 3 

Dikey motor sayısı 2 3 4 

Yatay motor sayısı 2 4   

Genişlik 350mm 400mm 450mm 

Uzunluk 400mm  450 500  

Yükseklik 100mm 150mm   

Akrilik tüp çap 110mm 120mm 130mm 

Alüminyum bölme Flanş Alüminyum blok   

Kablo sızdırmazlık Pnömatik rekor soket+epoksi reçine   

Şase malzeme kestamit polietilen   

Pervane Kanat sayısı 2 3   

Gripper Servo motor Dc motor+mil   
 

 

 

Tablo 4.4 4. Kavramsal tasarım seçeneği 

TASARIM SEÇENEKLERİ 

MEKANİK ÖZELLİKLER 1 2 3 

Dikey motor sayısı 2 3 4 

Yatay motor sayısı 2 4   

Genişlik 350mm 400mm 450mm 

Uzunluk 400mm 450  500 mm 

Yükseklik 100mm 150mm   

Akrilik tüp çap 110mm 120mm 130mm 

Alüminyum bölme Flanş Alüminyum blok   

Kablo sızdırmazlık Pnömatik rekor soket+epoksi reçine   

Şase malzeme kestamit polietilen   

Pervane Kanat sayısı 2 3   

Gripper Servo motor Dc motor+mil   
 

 

 

Tablo 4.5 5. Kavramsal tasarım seçeneği 

TASARIM SEÇENEKLERİ 

MEKANİK ÖZELLİKLER 1 2 3 

Dikey motor sayısı 2 3 4 

Yatay motor sayısı 2 4   

Genişlik 350mm 400mm 450mm 

Uzunluk 400mm 450 mm 500 mm 

Yükseklik 100mm 150mm   

Akrilik tüp çap 110mm 120mm 130mm 

Alüminyum bölme Flanş Alüminyum blok   

Kablo sızdırmazlık Pnömatik rekor soket+epoksi reçine   

Şase malzeme kestamit polietilen   

Pervane Kanat sayısı 2 3   

Gripper Servo motor Dc motor+mil   
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Araçların olası tasarım seçenekleri tablolarla güçlendirilerek yapılmıştır. Tasarlanan aracın 

Boyut, itki gücü, sızdırmazlık, maliyet ve ağırlık başlıkları altında tablo kullanarak aşağıdaki 

tabloda karşılaştırılmıştır. 

 

Tablo 4.6 Kavramsal tasarım seçeneklerinin analizi 

 

   *Tüm tasarım modelleri ana başlıklar altında karşılaştırılmıştır 

 

Kritik Tasarım için Tablo 4.5’in seçenekleri kullanıldı ve ön tasarımdan farklı olarak üzerinde 

farklı konfigürasyonlar yapılarak yeni bir tasarım oluşturuldu. Ön tasarımın ve kritik tasarımın 

arasındaki farklar statik ve akış analizleri yapılarak açıklanacaktır. 

1) Kritik tasarım serüveni ve analizler 

 

Aracın ön tasarımından sonra birçok tasarım seçenekleri üzerinde duruldu. En verimli olacak olan 

tasarım seçeneğini seçerek kritik tasarımı bilgisayar ortamında tekrar çizildi. Ön tasarım üzerinde 

iyileştirmeler yapılarak yapılan iyileştirmelerin sebepleri açıklanarak analizler ile güçlendirildi.  

 

(+) Uygun

(-) Uygun değil

AĞIRLIK

A B C D E

Tablo 1 3 1 1 3 3 (-)

Tablo 2 3 1 1 3 3 (-)

Tablo 3 2 2 3 2 2 (-)

Tablo 4 1 2 3 1 1 (-)

Tablo 5 1 3 3 1 1 (+)

TASARIM 

SEÇENEKLERİ

KARAR CEVAP

Sistemin maliyeti ve boyutu düşük fakat 

pnömatik rekor kullanılmıştır. Deneyimlerimiz 

sonucubu sorun teşkil etmektedir.

Sistemin maliyeti ve boyutu düşük fakat 

pnömatik rekor kullanılmıştır. Deneyimlerimiz 

sonucubu sorun teşkil etmektedir.

Sistemin maliyeti orta bir fiyattadır 

sızıdrmazlık ta soketle birkikte epoksi reçine 

kullanılamasıyla her hangi bir sorun teşkil 

etmemektedir.fakat itki gücü azdır.

sızdırmazlık herhangi bir sorun teşkil 

etmemektedir.aracın thrusterların pervanenin 3 

kanatl yerine 2 kanatlı olması itki gücünü 

düşürecektir.

itki gücünün motor sayısı ve pervanenin pal 

sayısının fazla olması sebiyle yüksek 

sızdırmazlıklta soket ve reçine kullanılmasıyla 

her hangi bir sorun yoktur fakat maliyet ve 

ağırlık fazladır

TASARIM ANALİZLERİ

KARAR

1

2

AÇIKLAMA

3

kötü

orta

iyi

BOYUT

İTKİ GÜCÜ

SIZIDIRMAZLIK

MALİYET
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Şekil 4.2 Aracın ön tasarımı 

 

 
Şekil 4.3 Aracın kritik tasarımı 

 

 

Ön tasarımın ve kritik tasarımın mekanik özellikleri aşağıdaki tablolardaki gibidir. Yapılan 

değişikleri anlatılmadan önce özellikler Tablo 4.7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.7 Ön tasarım ve kritik tasarım mekanik özellikleri 

ÖN TASARIMIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ KRİTİK TASARIMIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 

Mekanik özellikler Değerleri Mekanik özellikler Değerleri 

Dikey Motor Sayısı 4 Dikey Motor Sayısı 4 

Yatay Motor Sayısı 4 Yatay Motor Sayısı 4 

Genişlik 450mm Genişlik 460mm 

Uzunluk 400mm Uzunluk 400mm 

Yükseklik 200mm Yükseklik 220mm 

Pleksi Tüp Çap 110mm Pleksi Tüp Çap 110mm 

Alüminyum Bölme Alüminyum Blok Alüminyum Bölme Alüminyum Blok 

Sızdırmazlık Soket+Epoksi Reçine Sızdırmazlık Soket+Epoksi Reçine 

Şase Malzeme Polietilen  Şase Malzeme Polietilen  

Pervane Pal Sayısı 2 Pervane Pal Sayısı 3 

Gripper Dc Motor+Mil Gripper Servo Motor 

 

Aracın kritik tasarımının ön tasarımdan farklı olarak yapılan bazı değişiklikler vardır bu 

değişiklikler pervanenin kanat sayısı, araç şasisinin şekil değişikli, kapsül tasarımı ve gripper 

tasarımıdır. Yeni eklenen tasarım ise aracın elektronik malzemelerin ve kameranın yerleşmesi 

için iç mekan tasarımıdır. 

a) Pervane kanat sayısı 

 

Ön tasarımda aracın thrusterı 2 kanatlı bir pervane yapısına sahiptir. Thruster’ın kanallı olması 

itme kuvvetini artırarak kayıpları önleyecektir. İtme kuvveti için diğer bir etken ise pervanenin 

kanat sayısıdır. 2 kanatlı olması sebebiyle itme gücü yeterli değildir. Yapılan analizler 

doğrultusunda pervanenin kanat sayısını 3’e çıkartarak itme kuvvetinin arttığı gözlemlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.4 İki kanatlı pervane 

 

Analizleri basite indirgemek için önemli olmayan bileşenler çıkartılarak daha sade bir yapı haline 

getirildi. Böylece analiz yapılırken daha az işlem gücüne ihtiyaç duyulacaktır. 
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Şekil 4.5 İki kanatlı pervanenin akış analizi 

 

 
Şekil 4.6 İki kanatlı pervanenin akış analizi 

 

Tablo 4.8 İki kanatlı pervanenin akış simülasyon sonucu 

Goal Name Unit Value 
Averaged 

Value 

Minimum 

Value 

Maximum 

Value 

Pervane İtme Kuvveti [N] 18,6033324 19,70128935 18,6033324 20,63101449 

Pervane Hız [m/s] 12,12540239 12,12540239 12,12540239 12,12540239 

Kanal Kuvvet [N] 1,553315544 1,027841795 0,38545817 1,984787164 

Toplam İtme Kuvveti [N] 20,15664794 20,72913115 20,13815201 21,26195633 

 

İki kanatlı bir thrusterın itme kuvvetleri ve hızı analizi Tablo 4.8’deki gibidir. Pervanenin 

ortalama itme kuvveti 19,70 N kanal nedeniyle oluşan itki kuvveti 1,02N ve toplam itme kuvveti 

20,72N’dur. Bu da 2,11 kg itme oluşturmaktadır. 
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Şekil 4.7 Üç kanatlı pervane 

 

 

Şekil 4.8 Üç kanatlı pervanenin akış analizi 
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Şekil 4.9 Üç kanatlı pervanenin akış analizi 

 

Tablo 4.9 Üç kanatlı pervanenin akış simülasyon sonucu 

Goal Name 
Unit Value 

Averaged 

Value 

Minimum 

Value 
Maximum Value 

Pervane İtme Kuvvet [N] 28,24701 34,27105501 28,24700736 38,76658712 

Suyun Hızı [m/s] 12,31996 12,31996109 12,31996109 12,31996109 

Kanal İtme Kuvvet [N] 3,26172 2,130104162 0,105517831 3,261719545 

Toplam İtme Kuvveti [N] 31,50873 36,40115917 31,5087269 39,64134191 

 

Üç kanatlı bir Thruster’ın itme kuvvetleri ve hızı analizi Şekil 4.9’da ki gibidir. Pervanenin 

ortalama itme kuvveti 36,40N kanal nedeniyle oluşan itki kuvveti 2,13N ve toplam itme kuvveti 

38,53N’dur. Bu da 3,92 kg itme yaratmaktadır. Bu nedenle 3 kanatlı bir pervanenin seçilmesi 

karara varılmış gerçek sonuçlar yapılacak olan test sonucu ortaya çıkacaktır. 

 

Pervanenin itme kuvvetinin matematiksel olarak hesaplanması 

 

Bu bölümde thruster itme kuvvetini Solidworks flow simulation verilerinin ve momentum teorisi 

kullanılarak el ile hesaplanması yapılacaktır.  

 

Momentum teorisi 

Pervane davranışı momentum teorisi ile birlikte açıklanabilir. Özelliklerin nasıl tanımlandığının 

ardındaki teori ve mantığı anlamak önemlidir. Bir pervanenin davranışını açıklamanın en basit 

yolu, momentum ve kinetik enerjideki değişikliktir. 

 

Şekil 4.10 Pervane teorisi örnek akış 
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Momentumdaki değişimi itme için bir ifade olarak kullanma: 

 

                  𝑇 = 𝜌. 𝑄. 𝑈𝑎        (1) 

 

Q=Ap .Vp = Pervane diskinden hacimsel akış 

Vp = Pervane diskinden geçen hız 

Ap = Pervane diskinin alanı  

UA = Pervanenin arkasındaki akışta eklenen hız 

∆𝑝1 = 1/2 𝜌[𝑉𝑝 2 − 𝑉 2 ]                      (2) 

∆𝑝2 = 1/2 𝜌[(𝑉 + 𝑈𝐴) 2 − 𝑉𝑝 2 ]                (3) 

𝑇𝑝 = 𝐴𝑝 (∆𝑝1 + ∆𝑝2 ) = 𝜌𝐴𝑝 (𝑉 + 1/2 𝑈𝐴) ∙ 𝑈𝐴    (4) 

     𝑄 = 𝐴𝑝 (𝑉 +𝑈𝐴/2 )                       (5) 

      𝑉𝑝 = 𝑉 + 𝑈𝐴/ 2                           (6) 

Kanallı pervaneler için thrust hesaplama 

Kanallı pervaneler, şekline bağlı olarak pervane diskinden akışı arttırma veya azaltma yeteneğine 

sahiptir. Bu bölümde daha önce elde edilen ifadelerden fark edildiği gibi, nihai bir kanaldan 

kaynaklanan hız dikkate alınmaz. Kanal kaynaklı hız  verilerek hız belirlenebilir. 

 

                               𝑉𝑝 = 𝑉 + 𝑈𝐴/2 + 𝛿                        (7) 

                           𝑉𝑝 =𝐴0 /𝐴𝑃 (𝑉 + 𝑈𝐴)                      (8) 

           𝛿 /𝑉 = 𝐴0 /𝐴𝑃 + 𝑈𝐴 /𝑉 ( 𝐴0 /𝐴𝑃− 1/2) – 1     (9) 

𝑇0 = 𝑇𝑝 + 𝑇𝑑 = 𝜌𝐴𝑝 (𝑉 + 𝑈𝐴 /2 + 𝛿) ∙ 𝑈𝐴  = 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡  (11) 

 

𝜌 =997 kg/m2 

Ap=0.00428434 m2  

Ua= 2.3 m/s (simülasyondan çıkan veri) 

Vp= 4 m/s (simülasyondan çıkan veri) 

𝑇0 = 997𝑥0.00428434𝑥4.3𝑥2.3 = 39,29𝑁 𝑏𝑢𝑑𝑎 4 𝑘𝑔𝑓  
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Kanalın sürtünme kuvveti 

                 𝐷𝑓= 0,5(𝜌𝐶𝑑𝐴𝑉𝑝)                          (12) 

Su için 𝐶𝑑 katsayısı 0,34 değerini alınır ve kanal içinde maruz kalınan sürtünme kuvveti 

 

𝐷𝑓=0.5𝑥997𝑥0.34𝑥0.00428434𝑥4 = 2.9𝑁 

 

Kanalın sürtünme verimliliği 

                𝑛𝐹 =
𝑇0−𝐷𝑓

𝑇0
                            (13) 

=
39.29 − 2.9

39.29
= 0.92  %92 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 

 

Thrust sabiti 

             𝐾𝑇 =
𝑇

𝜌𝑛2𝐷4                   (14) 

𝐾𝑇 =
39,29

997𝑥95.172𝑥0.061994
= 0.29  

KT= thrust sabiti 

n=devir sayısı (rev/s) 

D=pervanenin çapı(m) 

 

b) Araç şase şekil değişikliği 

Aracın şase malzemesi polietilen olarak kaldı çünkü istenilen dayanımı vermektedir. Fakat ön 

tasarımda araçta daha fazla polietilen malzemesi bulunmaktaydı. Bu aracın ağırlığını artırarak su 

akışını engellemektedir. Tasarım ekibimiz tarafından bu fazlalık alınarak daha sade bir yapıya 

getirildi. Şasede ki bir sorun ise alüminyum orta bloğun şasenin ortasına sadece 4 vida ile 

tutturulmasıdır. Bu da şasede zorlanmaya ve taşıma esnasında istemeyen kırılmalara sebep 

olabilir. 
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Şekil 4.11 Ön tasarım şase 

 

 
Şekil 4.12 Kritik tasarım şase 

 

Şekilde 4.12’de ki gibi aracın kritik tasarımında şasenin daha rijit ve sağlam olması için aracın 

sağ ve sol kanatlarına ikişer tane olmak üzere alüminyum bağlantı parçası (yeşil renkli) 

tasarlanmıştır. 

İki kanadın birbirine tutunması için (mor renkli) alüminyum büküm parça eklenmiştir. Bu parça 

alüminyum orta bloğun şase üzerindeki yük stresini azaltmak için tasarlanmıştır. 

Yapılan analizlerin anlaşılmasını kolaylaşması için her tasarımın maruz kaldığı yükler ön ve 

kritik tasarımının görselleri ile açıklanarak ardından analiz sonuçları verilmiştir. 
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Şekil 4.13 Ön tasarım yük dağılımı 

 

Ön tasarım da aracın tüm yükü şasenin üst parçasındaki 4 vida üstlenmektedir. Analizini 

yapmadan önce ne kadar kuvvete maruz kalınacağı hesaplaması yapılmıştır. Diğer bir kuvvet ise 

thrusterların itme sırasında şaseye yapacağı kuvvettir. Hesaplanan bu kuvvet ise 20,15 N dur. Bu 

kuvvet thrusterların vida bağlantı yerlerinden etki edecektir.  

 

Aracın ağırlığı 4,6 kg bu da 45,11 N denk gelmektedir. Suyun kaldırma kuvveti ise şu şekilde 

hesaplanacaktır.   

𝐹 = 𝑉𝑏 . 𝑑𝑠. 𝑔 (15) 

𝐹 = 0.0031462909𝑥997𝑥9.8 = 30,74 𝑁 

F = kaldırma kuvveti N 

Vb= cismin hacmi m3 

ds= suyun yoğunluğu 997 kg/m3 

g= yerçekimi 9.8 N/kg 
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Şekil 4.14 ve Şekil 4.15’de ön tasarım şasenin analiz sonucu verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.14 Ön tasarım şase analiz 

 

 
Şekil 4.15 Ön tasarım şase analiz 

 

Ön tasarımın yük altında nasıl bir değişim gösterdiği ve stres altındaki gerilmeleri incelendi. Ön 

tasarımın şasesinde stresi azaltacak herhangi bir ara malzeme olmadığından aracın şasesi yük 

altında ve thruster etkisinde etkisiz kaldı. Bu nedenle aracın şase tasarımında farklı bir yola 

gidilerek kritik tasarım şasesi tasarlandı. 
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Şekil 4.16 Kritik tasarım yük dağılımı 

 

Kritik tasarım da aracın tüm yükü şasenin rijitliğini sağlayan alüminyum büküm parçalarıdır. 

Analizini yapmadan önce ne kadar kuvvete maruz kalınacağı hesaplaması yapılmıştır. Diğer bir 

etken ise thrusterların itme sırasında şaseye yapacağı kuvvettir. Bu kuvvetse 38,3N’dur. Bu 

kuvvet thrusterların vida bağlantı yerinden etki edecektir.  

 

Aracın ağırlığı 4,22 kg bu da olarak 41,46 N denk gelmektedir. Suyun kaldırma kuvveti ise şu ile 

hesaplanacaktır.  

𝐹 = 𝑉𝑏 . 𝑑𝑠. 𝑔 (16) 

𝐹 = 0.0032851576𝑥997𝑥9.8 = 32,09 𝑁 

 

F = kaldırma kuvveti N 

Vb= cismin hacmi m3 

ds= suyun yoğunluğu 997 kg/m3 

g= yerçekimi 9.8 N/kg
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Şekil 4.17 ve Şekil 4.18’de kritik tasarım şasenin analiz sonucu verilmiştir. 

 

 
Şekil 4.17 Kritik tasarım şase analizi 

 

 

Şekil 4.18 Kritik tasarım şase analizi 

 

Kritik tasarımında şase daha az strese maruz kalmaktadır. Bu tasarımında strese maruz kalan 

kısımlar thrusterların şaseye montajlandığı kısımlarda gerçekleşmiştir.   
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c) Kapsül İçi Raf Tasarımı 

 

 
Şekil 4.19 Aracın iç yerleşkesi 

 

Kapsül içi raf tasarımı Şekil 4.19’da gösterilmektedir. Bu raf tasarımı aracın elektronik 

malzemeleri ve kabloların düzenli şekilde yerleştirilmesi için tasarlanmıştır. Böylelikle araç 

içerisine olan müdahale kolaylaşacaktır. Kameraya servo motor eklenerek kamera hareket 

ettirilebilecektir. Böylece daha geniş bir görüş açısı sağlanacaktır. 

 

  

Şekil 4.20 Akrilik tüp (Kapsül) ve Kapsül içi raf tasarımı 

 

2) Aracın kritik tasarımına ait bilgiler ve teknik resim 

 

Aracın kritik tasarımına ait özellikler Tablo 4.10’da genel bir biçimde gösterilmiştir. Aracın 

thruster sayısı 8’dir. Bunlar 4 yatay 4 dikey olarak konumlandırılmıştır. Araç genişliği 

450mm’dir. Tasarımın geniş olmasının sebebi yatay thrusterlerın çaplarının büyük olması ve 

dikey motorlar arasındaki mesafeyi artırarak daha iyi bir kontrol sağlanmasıdır. 

 

Sızdırmazlık kısmında su geçirmez IP68 soket, epoksi reçine ve o-ring kullanılacaktır. Reçine 

kullanılmasının sebebi kablo giriş kısımlarından sızdırmazlığı sağlamaktır. 

 

Şasenin ana malzemesi olarak polietilen malzemesi kullanılmaktadır. Bu malzeme suyun 

yoğunluğuna çok yakın bir malzemedir ve sertliği ile araç için uygun bir seçim olmuştur. 



24 

 

 
Tablo 4.10 Ön tasarım özellikleri ve Kritik tasarım özellikleri 

ÖN TASARIMIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ KRİTİK TASARIMIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ 

Mekanik özellikler Değerleri Mekanik özellikler Değerleri 

Dikey Motor Sayısı 4 Dikey Motor Sayısı 4 

Yatay Motor Sayısı 4 Yatay Motor Sayısı 4 

Genişlik 450mm Genişlik 460mm 

Uzunluk 400mm Uzunluk 400mm 

Yükseklik 200mm Yükseklik 220mm 

Pleksi Tüp Çap 110mm Pleksi Tüp Çap 110mm 

Alüminyum Bölme Alüminyum Blok Alüminyum Bölme Alüminyum Blok 

Sızdırmazlık Soket+Epoksi Reçine Sızdırmazlık Soket+Epoksi Reçine 

Şase Malzeme Polietilen  Şase Malzeme Polietilen  

Pervane Pal Sayısı 2 Pervane Pal Sayısı 3 

Gripper Dc Motor+Mil Gripper Servo Motor 

 

1. Şase  

Aracın ana yükünü taşıyacak olan estetiklik ve rijitlik sağlayan tasarım parçasıdır. 

 

Şekil 4.21 Kritik tasarım şase 

 

Şekil 4.22 Kritik tasarım şase teknik resim 

 

2. Akrilik tüp  

Sistemde elektronik malzemelerin korunmasını ve sızdırmazlığı sağlayan elemanıdır. İçinde 

kamera, güç ve elektronik kartları bulunduracaktır. 
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Önündeki yarım daire kamera açısının daha iyi olması ve sürtünmenin azaltılması için 

kullanılmıştır.  

 

Şekil 4.23 Kritik tasarım akrilik tüp ve sızdırmazlık bileşenleri 

 

 

Şekil 4.24 akrilik tüp teknik resim 

 

3. Alüminyum bölme 

Aracın akrilik tüplerini bir arada tutan ve sahip olduğu o-ring kanalları ile sızdırmazlığı sağlayan 

parçadır. 

Alüminyum bölgenin yanlarında ve üstünde bulunan delikler sayesinde kablo giriş çıkışına 

olanak sağlamaktadır. Malzeme olarak alüminyum olan bu parça elektronik malzemelerin akrilik 

tüp içinde soğutmasına yardımcı olacaktır. 
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Şekil 4.25 Alüminyum Orta Blok 

 

 

Şekil 4.26 Orta blok teknik resim 

 

4. Pervane  

Ekibimiz tarafından aracın motorundan gelen dairesel hareketin itki gücüne dönüştürülmesi için 

pervane tasarlanmıştır. Pervanenin itki gücünü artırmak için pervane üç kanatlı olarak 

tasarlanmıştır. Tasarımımız Şekil 4.27’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 4.27 Üç Kanatlı pervane 
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Şekil 4.28 Pervane teknik resim 

 

5. Pervane kanalı 

Dikey thrusterlar itki gücünün daha verimli hale getirilmesi için tasarlanmıştır. İtki gücünü daha 

fazla artırmak için çıkış tarafına doğru çapı azaltılmıştır. 

 

 

Şekil 4.29 Dikey pervane kanalı 
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Şekil 4.30 Dikey pervane kanalı teknik resim 

 

Yatay thrusterlar da giriş ve çıkış çapları eşittir. Birbirine eşit olmasının sebebi yatay yöndeki 

thrustların ileri ve geri itki kuvvetlerinin birbirine eşit olması istenmektedir. Böylelikle yatay 

yöndeki motorların hızları eşit olacaktır. 

  

Şekil 4.31 Yatay pervane kanalı 
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Şekil 4.32 Yatay pervane teknik resim 

 

Gripper 

Aracın ön tarafına konumlamdırılacaktır. Normal servo gripperlardan farklı olarak dişli çark 

sistemi yerine  servo motorun dairesel hareketini lineer harekete dönüştüren bir krank biyel 

mekanizması kullanıldı. Lineer hareket, krom mil üzerinde lineer rulman kullanılarak hareket 

sağlanmaktadır. 

 

 

Şekil 4.33 Gripper tasarımı 
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Şekil 4.34 Gripper teknik resim 

 

4.2.2 Malzemeler  

a) PLA Filament  

Aracın thruster, motor tutacaklarını, gripper, pervaneler, gimbal sistemi olmak üzere birçok kısmı 

PLA malzemesi ile 3 boyutlu modelleme yöntemi ile üretilecektir. 3 boyutlu modelleme 

yönteminin başlıca seçilme sebebi prototip üzerinde değişiklik yapmamız gerektiği durumlarda 

tasarımın kolayca değiştirebilmesi ile üretiminin pratik ve kısa sürede gerçekleştirilebilmesidir.  

 

b) Polietilen Levha 

Parça bütünlüğünü sağlamak ve aracın diğer bileşenlerini sağlıklı bir şekilde sabitlemek için 

aracın şasesini polietilen malzemeden üretilmesi planlanmaktadır. Araç su altında kullanılacağı 

için bu malzeme seçilmiştir. Bu malzeme iyi talaş kaldırma özelliğine sahip, yüzeyi kaygan ve 

aşınma direnci yüksektir. Bu nedenle bu malzeme seçilmiştir. Polietilen malzeme pleksi levhaya 

nazaran daha esnek bir malzeme olduğundan darbelerden daha az etkilenecek ve olası çatlama 

kırılmaların önlenmesi sağlanacaktır. 

 

c) Alüminyum Blok ve Levha 

Aracımızda akrilik tüpün orta bölümü ve parça bütünlüğünü sağlamak için kullanılan çeşitli 

bağlantı elemanları alüminyum malzemeden üretilecektir. 

 Orta kule kablo giriş çıkışını sağlayan ve içindeki elektronik elemanlara soğutucu blok olarak da 

kullanılmaktadır. Sızdırmaz alanda elektronik devrelerce ısınan havayı, dış ortamda ki sıvı ile 

temas eden orta kule fanlar yardımıyla soğutmaktadır. Bu sistem de doğal bir sıvı soğutma gibi 
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davranarak elektronik devrelerin zarar görmesini engellemektedir. Böylece alüminyumun ısı 

geçirgenliğinden faydalanılacaktır. 

Parça bütünlüğünü sağlayacak bağlantı elemanları kullanılacağı yere göre 2mm ve 3mm 

levhalardan kesilip bükülerek kullanılacaktır. Özellikle thruster ve orta kulede kullanılan bağlantı 

parçası oluşabilecek darbelere karşı şase bütünlüğünü koruyacaktır. 

 

 

Şekil 4.35 Alüminyum Malzeme 

 

d) O-ring 

Aracımızda o-ring sızdırmaz alanda bulunan alüminyum parça ve akrilik tüp arasında 

sızdırmazlığı sağlanması için kullanılacaktır. Sağda ve solda bulunan iki pleksi silindir o-ring 

yardımıyla, orta kuleye sıkı geçme yöntemiyle sabitlenecektir. Orta kulenin çapıyla orantılı 

olarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda seçilen o-ringe uygun kanal açılacaktır. Bu kanallara 

takılan o-ring vasıtasıyla sızdırmazlık sağlanacaktır.   

e) Krom Kaplı Gijon Mil 

Aracımızda gijon milleri orta sızdırmaz kısım ve tüp içerisindeki kat sisteminde kullanılacaktır. 

Krom kaplı gijon, su altında kullanılacağından oluşabilecek paslanma ve korozyonun önüne 

geçilecektir. 

Sızdırmaz kelepçe olarak kullanılacak gijon miller parça bütünlüğünün sağlanması için 

kullanılacaktır. Miller orta kulede bulunan kulakçıklardan geçerek, sızdırmaz tüpün iki ucuna 

kelebek somun ile sabitlenerek sıkıştırma işlemi gerçekleştirilecektir. Kelebek somun 

kullanılmasının sebebi kolaylıkla sökülüp takılmasıdır. Sızdırmaz kısma müdahale edilmesi 

gerektiğinde kısa sürede ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Tüp içerisinde kat sisteminde kullanılacak gijon miller kat sisteminde iskelet görevi görecektir. 

Parçaların esnemesini ve akrilik tüpe temas etmesini engelleyecektir. Bu sistem sayesinde akrilik 

tüpleri çekip çıkardığımızda tasarladığımız kat sistemi bütünlüğünü korumaya devam edecektir. 

 

 

Şekil 4.36 Gijon Mil ve Kelepçe Yapısı 
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f) Akrilik Tüp ve Küre 

Araçta akrilik malzeme sızdırmaz alanda kullanılacaktır. Orta kulenin sağına ve soluna sıkı 

geçme ile montajlanarak kullanılacaktır. Orta kulenin sağına ve solu iki adet akrilik silindir 

takılacaktır. Arka kısımda bulunan akrilik silindire akrilik levha yapıştırılarak kapatılacaktır. Ön 

kısımda bulunan akrilik tüpün baş kısmına ise vakum yöntemi ile yarım küre haline getirilen 

akrilik levha yapıştırılacaktır. Böylelikle akrilik tüpün uç kısmında bir bombeli yapı elde edilir. 

Bu bombeli kısım hem araca aerodinamik bir yapı sağlar hem de ön kısma yerleştirilmesi 

planlanan kameranın görüş açısını artıracaktır. 

 

  

Şekil 4.37 Akrilik Silindir ve Küre 

 

g) Pleksi yapıştırıcı 

Araçta pleksi yapıştırma işlemi sızdırmaz alandaki polietilen kısmın üretiminde kullanılacaktır. 

Ön kısımda polietilen küre arka kısımda ise polietilen levha yapıştırılacaktır. Bu işlem için ince 

pleksi yapıştırıcı kullanılacaktır. Pleksi yapıştırıcı uygulanacağı yüzeyi yumuşatarak iki yüzeyin 

birbirine kaynamasını sağlamaktadır.  

h) Epoksi Reçine 

Orta kule üzerine açılan kablo giriş çıkış delikleri kablo geçirildikten sonra kalan boşluklar 

epoksi reçine ile doldurulacaktır. Epoksi reçinenin kullanılma sebebi alüminyum yüzeye diğer 

malzemelere göre daha iyi tutunmasıdır. Ayrıca ortam şartlarından etkilenmediğinden sertliğini 

daha iyi korumaktadır. Bu özelliği sayesinde hareket ettirilen kablo yuvasından oynamayacak ve 

sızdırmazlığı riske atmayacaktır. 
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4.2.3 Üretim Yöntemleri 

 

a. Birleştirme Yöntemleri 

 

Kaynak 

 

Aracınızda sızdırmaz bölge olarak pleksi silindir ve küre kullanılacaktır. Bu parçalar yapıştırma 

tekniği ile kaynatılacaktır. Kaynak işlemi için ilave malzeme olarak ince pleksi yapıştırıcı 

kullanılacaktır. Pleksi yapıştırıcı kaynak yapılacak yüzeyleri eriterek iki yüzeyin birbiri içine 

girerek yapışmasını sağlamaktadır. İnce pleksi yapıştırıcısının kullanılmasının sebebi kimyasal 

tepkimeden elde edilen kaynak yüzeyinin istenilen şekilde olmasıdır. 

 

 

Şekil 4.38 Pleksi Yapıştırma (Plastik Kaynağı) 

 

Lehim  

      Araçta tasarlanmış elektronik kartların montajında genellikle sıcak hava ile lehim yöntemi 

kullanılacaktır. Araçta kablo bağlantıları gerçekleştirirken lehimleme ile bağlantı sağlanacaktır 

aynı zamanda makaron ile yalıtılacaktır. 

 

Vidalama 

       Aracın şasi bağlantıları uygun çapta ve uzunlukta vidalar seçilerek montajı gerçekleştirilecektir. 

Araçta üzerinde PLA malzemesinden üretilen parçaların bağlantısında kullanılan vida 

somunlarını sabitlemek için somun yatakları tasarlanmıştır.  Bu işlem pratik ve basit bir montaj 

sağlamaktadır. Vida bağlantılarında gereken yerlere pul ve conta kullanılacaktır. 

 

b. Talaşlı İmalat 

 

CNC Freze ve Torna 

 Aracın şasesi polietilen malzemeden üretilecektir. Polietilen malzemede tasarım 

doğrultusunda şekil verilmesi için CNC kullanılacaktır. Orta kule ise alüminyum silindirden 

üretilecektir. Orta kulenin üretilmesi sırasında CNC kullanılacaktır. Gerekli durumlarda freze de 

kullanılacaktır. 
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Delik açma 

Aracın şasisinde ve diğer parçalarda tasarımın değişmesi, mevcut deliklerinde genişletilmesi veya 

deliğe vida dişi açılması gibi ihtiyaçlarda delik açma tekniği kullanılacaktır. 

 

Taşlama ve Çapak Alma. 

CNC ve freze işlemlerinde sonra parçaların kesilen yüzeylerinde kalan çapaklar taşlama 

yöntemiyle kaldırılacaktır. Polietilen şasenin kavisli yüzey oluşturma gibi işlemlerinde kenar 

düzeltme olarak kullanılacaktır.         

 

c. 3 Boyutlu Baskı 

Aracın pervane , thruster ve birçok bağlantı elemanı 3 boyutlu yazıcıdan basılacaktır. 3D baskı 

yöntemi maliyeti düşük erişimi kolay ve işçilik gerektirmeyen bir üretim yöntemidir. İsteğe bağlı 

olarak model üzerinde değişiklik yaparak kısa bir sürede üretimi gerçekleştirilmektedir. 

 
 

Şekil 4.39 3 Boyutlu Baskı 

 

d. Şekil verme 

 

Vakum  

 

Aracımızda sızdırmaz kısımda bulunan ön bombeli kısım vakumlama yöntemi ile üretilecektir. 

5mm kalınlığındaki polietilen levha ısıtarak vakumlanacak ve yarım daire şeklini alacaktır. Elde 

edilen bu yarım daire şekli kameranın görüş açısını artıracak aynı zamanda da araca aerodinamik 

bir yapı sağlayarak aracın hareketi sırasında sürtünmeyi azaltacaktır. 

 

 
Şekil 4.40 Vakum ile şekillendirme 
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Presleme işlemi 

 

Araçta presleme işlemi alüminyum malzemeden üretilecek bağlantı parçalarına şekil verilme 

işleminde kullanılacaktır. Lazer ile kesilen alüminyum bağlantı parçaları pres ile istenen açıda 

hassas bir şekilde bükülecektir. 

 
Şekil 4.41 Presleme işlemi 

4.2.4  Fiziksel Özellikler 

 

Tablo 4.11 Kritik tasarımın mekanik özellikleri 

KRİTİK TASARIMI MEKANİK ÖZELLİKLER 

Uzunluk 400mm 

Genişlik 460 mm 

Yükseklik 220mm 

Ağırlık 4228.33 g 

Hacim 3285693.76 mm3 

 

Aracın mekanik özellikleri tablodaki gibidir. Bu bilgileri kullanarak aracın yüzerliği hakkında ve 

kaldırma kuvveti hesabı yapılacak ve yorumlanacaktır.  

 

Suyun kaldırma kuvvetini bu formül ile hesaplanacaktır.  

                𝐹 = 𝑉𝑏 . 𝑑𝑠. 𝑔                        (17) 

𝐹 = 0.0032851576𝑥997𝑥9.8 = 32,09 𝑁 

 

 

F = kaldırma kuvveti N 

Vb= cismin hacmi m3 

ds= suyun yoğunluğu 997 kg/m3 

g = yerçekimi 9.8 N/kg 

 

Aracın ağırlığı 4,22 kg bu da 41,46 N denk gelmektedir. Suyun kaldırma kuvveti ise 32,09 N dur. 

Bu sonuçlardan çıkılacak sonuç ise aracın batacağı sonuca varıldı. Aracın su üstünde yüzer bir 

şekilde kalması için ilgili yerlere strafor köpük eklenerek su üstünde dengede kalması sağlanır. 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Şekil 4.42’de elektronik sistem tasarımı şeması bulunmaktadır. Ekibimiz tarafından 2, 3, 5 ve 7 

de ki kartlar tasarlanmıştır. 

 

Şekil 4.42 Elektronik Tasarım Süreci 

1- Güç Kaynağı 

Araç için gerekli olan gücü sağlayacaktır. Sisteme güç sağlaması için 12v 40A güç kaynağı 

seçilmiştir. Bu seçim sistemin güç gereksinimleri belirlenerek yapılmıştır. 

2- Güç Kesme Kartı 

 

 

Şekil 4.43 Güç Kesme Kartı Devre Şeması 
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Ekibimiz tarafından tasarlanmış olan bu kart sistem içerisine suyun girmesi halinde enerjiyi 

kesecektir. Şekil 4.43’de güç kesme kartının devre şeması bulunmaktadır. Sensör çıkışları 

denetleyicinin Kesme (interrupt) özelliği olan bacaklara bağlanmıştır. Bu sayede su 

sensörlerinden veri geldiğinde denetleyicide kesme oluşacaktır ve bu kesmenin sonucunda 

sisteme verilen güç kesilecektir. Sisteme tekrar enerji verilmesi için bu karta giden enerjinin 

kesilip tekrar verilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni aracın açılıp su sızıntısının giderilene kadar 

güç kesme işleminin devamlılığının sağlanmasıdır. Karta enerji geldiğinde sensörlerden gelen 

veri kontrol edecektir ve sönsörlerden olumsuz cevap gelmediğinde sisteme enerjiyi verecektir. 

 

Şekil 4.44 Güç Kesme Kartı 

 

3- Güç Dağıtım Kartı 

 

Şekil 4.45 Güç Dağıtım Kartı Şeması 

 

Ekibimiz tarafından tasarlanmış olan bu kart güç kesme kartından aldığı enerjiyi sistem içerisine 

dağıtacaktır. Araç içerisindeki elektronik kartlara gerekli olan gücü sağlayacaktır. Bu kart 
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üzerinde 12v, 5v ve 3.3v gerilim çıkışları bulunmaktadır. Bu gerilim değerleri 12v gerilimin 

dönüştürülmesi ile sağlanmaktadır. 

 

Şekil 4.46 Güç Dağıtım Kartı 

 

4- Raspberry Pi 

Bu kart sistemi kontrol edecek olan karttır. Veri iletişiminde ana üstleniciliği sağlayarak sistemin 

hareket edebilmesini veya sistemden kontrol istasyonuna bir veri gönderilmesini sağlamaktadır. 

Rpi ’ye takılacak olan kameralar ile operatörün su altını görmesini sağlamaktadır. Bu kartın en 

önemli özelliklerinden biri de sistemin otonom çalışması için gerekli olan işlemleri yapmasıdır. 

Bu işlemler sonucunda kontrol kartına veri göndererek otonom hareketi sağlayacaktır. 

5- Kontrol Kartı 

 

Şekil 4.47 Kontrol Kartı 
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Şekil 4.48 Kontrol Kartı Devre Şeması 

 

 

Şekil 4.49 Kontrol Kartı Devre Şeması 

 

Ekibimiz tarafından tasarlanmış olan bu kart tasarımında Atmega2560 işlemci kullanılmıştır. Bu 

kart çevre bileşenlerden aldığı bilgileri Rpi‘ye aktaracaktır. Rpi’den aldığı veriler ile fanlara ve 

ESC’lere komut vererek çalıştıracaktır. İşlemcide bulunan pwm çıkışlar ile ESC’ler kontrol 
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edilerek sistemin hareketi sağlanacaktır.  Kart üzerinde bulunan L293B entegresi sayesinde 

fanları kontrol edecektir. Tasarlanılan bu kart da bulunan gyro sensör aracın doğrultusunu 

düzenlemeyi ve navigasyonun yapılabilmesini sağlayacaktır. Kart üzerinde 3 farklı USB girişi 

bulunmaktadır. Bu girişlerden bir tanesi sistem üzerine takıldığında kullanılacak olan pin 

soketidir. Bu soket araçta kablo kontrolünün daha iyi sağlanabilmesi için düşünülmüştür. Diğer 

soketler ise sahadaki araç testlerinde birbirine yedek olabilmesi amacıyla konulmuştur.  

6- Kamera 

Kamera manuel ve otonom görevlerde en çok ihtiyaç duyulan elektronik bileşendir. Kamera ile 

su altını gözlemlenerek manuel kontrol sağlanacaktır. Aynı zamanda otonom sistemde görüntü 

işlenerek aracın hareket etmesi sağlanacaktır. 

7- Su Sensörü 

 

Şekil 4.50 Su Sensörü Devre Şeması ve Devresi 

 

Ekibimiz tarafından tasarlanmış olan bu su sensörü sayesinde araç içerisine su girdiğinde su 

algılanacaktır. Bu sensör suyun iletkenliğinden faydalanarak suyu algılamaktadır. Sensör 

üzerinde bulunan transistörler sayesinde su algılanmaktadır. Su algılandığında çıkış oluşturarak 

sisteme bilgi iletilir. 

8- Sıcaklık Sensörü 

Sistem içerisinde bulunan sıcaklık sensörü ile sıcaklık ölçülecektir. Bu sıcaklık değerlerine göre 

fanlar çalıştırılarak sistemin sıcaklığı optimum hale getirilecektir. Sistemde bulunan Rpi çok 

ısınması durumunda performans kaybı yaşamaktadır bu sensör ile bunun önüne geçilmesi 

hedeflenmektedir. 

9- Fanlar 

Fanlar su ile temas eden alüminyum orta blok sayesinde içerideki havayı soğutmaktadır. Böylece 

fanlar sistemin sıcaklığını kontrol edilecektir. Bu sistem sıvı soğutma gibi çalışacaktır.  
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10- ESC 

Sistemde kullanılan motorların çalıştırılabilmesi için kullanılacaktır. ESC’ler çift yönlü 

seçilmiştir böylece aracın manevra kabiliyeti daha fazla olacaktır. Sistemde kullanılan 

motorlardan daha yüksek amper seviyesinde olanları seçilmiştir. Bu seçim ile ısınma sorununun 

önlenmesi hedeflenmektedir. 

11- Motorlar 

Sistemin hareket kabiliyetinde önemli noktayı oluşturmaktadır. Motorlar aracın itki kuvvetini 

oluşturacaktır. Motorlar tasarlanmış olduğumuz trusterlar içerisinde daha performanslı 

çalışabilmektedirler. Böylelikle daha az akım harcanarak daha yüksek performans elde 

edilmektedir. 

4.3.2  Algoritma Tasarım Süreci  

Algoritma tasarımlarında ön tasarımdan bu ana haberleşme konusu geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Verilerin bir yerel sunucu üzerinden aktarılması için gerekli olan algoritma tasarımları 

gerçekleştirilmiştir. Güdüm algoritması geliştirilmiştir ve araç üretildikten sonra güdüm testleri 

yapılarak bu algoritma geliştirilmeye devam edilecektir.  

 

 

Şekil 4.51 Kontrol Algoritması ve Alıcı Algoritması 
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Şekil 4.52 PID Algoritması 

 

Manuel hareket algoritması araç sürücüsünün kumandasından gelen veriyi harekete dönüştürmeyi 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sürücünün araç kabiliyetine alışabilmesi için her 

hareket verisi aynı çıktıyı oluşturacak şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. 

 

 

Şekil 4.53 Güdüm Algoritması 

 

Güdüm algoritması kameradan tespit edilen bir yuvarlak olduğunda çalışmaktadır. Böylece araç 

cisim görmediğinde arama algoritmasının etkili bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Bu 

algoritma yuvarlak tanıma algoritmasından gelen verilerin harekete dönüştürülmesi için 

gereklidir. Araç testlerinde oluşacak olan deneyimler ile yuvarlak tanıma algoritması ile birlikte 

güncellenmeye devam edilecektir. 
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Şekil 4.54 Navigasyon Algoritması 

 

Bu algoritma ile aracın otonom görevde karar alma sisteminin yapılması için tasarlanmıştır. 

Aracın tarama kapsamını yapılacak olan testler ile kameranın etkili bir şekilde çalıştığı alan 

belirlenerek ayarlanacaktır. Bu algoritma ile araç geçtiği konumlarda tarama yaptığını bilerek bir 

tarama alanı oluşturacaktır. Havuz boyutları bilindiğinden araç her alanı taraya bilecek kabiliyete 

sahip olacaktır. 
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Şekil 4.55 Otonom Kullanım Algoritması 

 

Yuvarlak tanıma algoritması işlem yükünü azaltarak düşük donanımlarda bile hızlı performans 

verebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu tasarım yazılım sürecinin geri bildirimi ile güncellenerek 

optimize hale getirilmektedir. 
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Şekil 4.56 Yükseklik Sabitleme Algoritması 

 

Bu algoritma ile istenildiğinde aracın o anki yüksekliğinin sabit kalması sağlanacaktır. Böylece 

otonom ve manuel görevlerde aracı süren operatörün yüksekliği de sabit tutmak ile uğraşmasına 

gerek kalmayacaktır. 
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Şekil 4.57 Denge Algoritması 

 

Bu algoritma ile araç her noktada düz kalması sağlanacaktır. Böylece aracın dengede kalması 

sağlanacaktır. 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Kontrol yazılımın da kontrol istasyonun gelen veriler ile araç hareket ettirilmektedir. Motor için 

gelen veriler analog bir veri olup motorun istenilen kuvvette çalışmasına olanak sağlamaktadır. 

Kontrol yazılımı C++ dilinde yazılmaktadır. Kontrol yazılımda ek yükseklik sabitleme ve denge 

sağlama gibi fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar aktif veya pasif hale 

getirilebilmektedir. Kontrol yazılımı kontrol kartında çalışacak olup verileri Raspberry Pi’ye 

gönderip almaktadır.  

Navigasyon yazılımı hızın konuma dönüştürülme formülünden yararlanılarak tasarlanmıştır. 

Tasarlanmış olan kontrol kartında bulunana ivme sensörü sayesinde aracın gittiği konumlar 

hesaplanmaktadır. Aracın gidebileceği havuz boyutları bilindiğinden aracın her noktayı taraya 

bileceği bir yazılım geliştirilmektedir. 
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Güdüm yazılımı çalışırken navigasyon ve kontrol yazılımları da çalışmaktadır. Navigasyon 

yazılımı aracın havuzu taramasını sağlarken. Güdüm yazılımında bulunan hedef tespit yazılımı 

hedefi tespit ettiğinde navigasyon yazılımı beklemekte ve güdüm yazılımı hedefe doğru hareketin 

gerçekleşmesi için kontrol yazılımına veri göndermektedir. Güdüm yazılımda C++ dili 

kullanılmaktadır. Hedef tespitinin hızlı bir bicinde gerçekleşmesi için birçok kenar bulma 

algoritması test edilmiştir. Bu algoritmalar arasından Sobel’in istenilen düzeyde ve hızda çalıştığı 

test edilerek öğrenilmiştir. Görüntü kenar bulma yazılımından sonra yuvarlak tespit yazılımında 

işlenir. Yuvarlak tespit yazılımları da C++ ile yazılmıştır. 

 

 

Şekil 4.58 Yuvarlak tanıma yazılımı testi 

 

Şekil 4.59 Yuvarlak Tespitinin Çalışan Örneği 
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4.4.  Dış Arayüzler 

 

Şekil 4.60 Kontrol İstasyonu Resmi 

 

Unity üzerinden programladığımız bu kontrol istasyonu yazılımında operatörün ihtiyaç 

duyabileceği bilgiler yer almaktadır. Sol altta bulunan gösterge sayesinde aracın eğimi ve 

yüksekliği operatör tarafından kolayca anlaşılabilecektir. Orta kısımda bulunan kamera girdisi 

sayesinde operatör su altında hedeflerini kolayca tespit ederek aracı sürebilecektir. Sağ kısımda 

bulunan araç modeli araçta herhangi bir arıza olduğunda uyarı vererek operatörü 

bilgilendirecektir. Gelen veriler kısmında ise araçtan gelen veriler yazdırılarak herhangi bir hata 

olduğunda hatanın anlaşılması için gerekli olan hata bildirimleri yer alacaktır.  

 

Şekil 4.61 Manual Kullanım Joystick Kolu 

 

Araç kontrolü bilgisayara takılan oyun kumandası sayesinde olacaktır. Kumandada bulunan 

1’inci joystick sayesinde yatay motorlar istenilen kuvvette çalıştırılarak araç hassas bir şekilde 

kontrol edilebilecektir. Kumandada bulunan R1 ve R2 tuşlarıyla aracın suda ki yüksekliği 

ayarlanabilecektir. Sağ ve solda bulunan tuşlara ise gerekli görüldüğünde bazı görevler 

atanabilecektir. Bu görevlerden bir tanesi yükseklik sabitleme ayarıdır. L1 ve L2 butonlarıyla 

aracın otonom veya manuel çalışması ayarlanacaktır. 

Tasarladığımız bu Unity yazılımında C# kullanılmıştır. Rpi ile Kontrol İstasyonu arasında ki 

haberleşme ise web request kullanılarak haberleşme gerçekleştirilmektedir. Fakat daha hızlı bir 

haberleşme olabilmesi için websocket yazılımı yazılmaktadır. 

Araç kontrol istasyonundan aldığı bilgileri kontrol kartına iletmek için Uart haberleşme 

kullanmaktadır. Web request ile alınan veriler yazılmış olan yazılım vasıtasıyla Uart üzerinden 

kontrol kartına aktarılır kontrol kartı da gerekli reaksiyonu göstererek uç birimleri çalıştırır. 



 

 

49 

 

Haberleşme yapılırken Raspberry Pi ’de C++ dili kullanılmıştır. Bu dilin kullanılmasındaki 

başlıca sebep derleyici bir dil olmasıdır. Bu da yazılımın daha hızlı çalışmasına olanak 

sağlamaktadır. 

Manuel kontrolde Rpi de bulunan Mjpeg paketi sayesinde görüntü hızlı bir şekilde aktarılacaktır. 

Otonom görevlerde ise gecike olmaması için görüntü sürekli aktarılmayacaktır. Bu aktarım 

zamanlarının yuvarlak tespiti olduğunda gerçekleşmesi planlanmaktadır fakat yapılan testler 

doğrultusunda gecikme yaşattığı gözlemlenirse bu aktarım zamanları değiştirilebilir. Görüntü 

aktarımında da yine C++ ile websocket kullanılacaktır. 

5. GÜVENLİK 

a) Stop Butonu 

Aracımızın herhangi bir olumsuzlukta gücünü kesmek için stop butonu kullanılacaktır. Aracı 

kumanda eden pilotun hemen yanında konumlandırılacaktır.  

 

 
Şekil 5.1 Stop butonu 

b) Motor koruyucu 

Pervanenin itme gücünü arttıran ve pervanenin etrafını sararak motor ve pervaneleri koruyan 

kısımdır. Bu parça pervanelerden kaynaklanabilecek yaralanmaları en aza indirmektedir. 

  

 
Şekil 5.2 Motor koruyucu (thruster) 

 

c) Araç Sigorta Ünitesi 

Sigortalar sayesinde araç fazla akım çektiğinde durdurulacaktır böylece elektronik kartlar ve 

elemanların bozulması engellenecektir. Aracımızda sigortalar ESC’lerimizi ve tasarladığımız 

kartların fazla akım çekmesini engelleyecektir. 

 

d) Güç kesme sistemi 

Sistem içerisine suyun girmesi halinde ekibiz tarafından tasarlanan Güç Kesme Kartı enerjiyi 

kesecektir. Aracın açılıp su sızıntısının giderilene kadar güç kesme işleminin devamlılığını 

sağlanmaktadır.  
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e) Kavisli Yüzeyler 

Araçta keskin yüzey tasarımlarından uzaklaşılarak kavisli yüzeyler kullanılarak tasarım 

gerçekleştirildi. Böylece aracın su altında çarpma ve sürtmelerden kaynaklanabilecek zararları 

ortadan kaldırılacaktır. 

 

 
 

Şekil 5.3 Araç Şasesi 

 

f) Vida Bağlantıları 

Vida bağlantıları gerçekleştirilirken vidaların uç kısımları aracın iç kısmına çevrilerek montajı 

gerçekleştirilecektir. Bu şekilde vidaların sivri yüzeyleri iç kısımda kalarak havuzda oluşabilecek 

kesilme ve yırtıklar önlenmiş olunacaktır. Montaj kolaylığı sağlamak amacıyla PLA 

malzemesinden üretilen parçaların montajında kullanılan somunlara somun yatağı tasarlanmıştır. 

Böylece omunlar titreşimden kaynaklı gevşeyip kaybolmayacak ve kolayca vidalanacaktır. 

 

g) Sızdırmaz Tüp ve Kelepçe    

Aracın elektronik aksamını korumak için sızdırmaz bir ortam oluşturuldu. Bağlantı yerlerinde o-

ring kullanılarak sıkı geçme yöntemiyle sızdırmazlık sağlanmaktadır. Böylece elektronik 

malzemelere su temas etmeyecektir. Tüp içerisinde olası kısa devre ve ark oluşumuna karşı kablo 

bağlantıları makaron ile yalıtılacaktır.  

 

Sızdırmaz tüp 3 parçadan oluştuğundan parça bütünlüğünü korumak amacıyla gijon miller 

kullanılarak kelepçe tasarlanmıştır. Bu da sistemde olası sarsılma ve çarpmalardan 

kaynaklanabilecek gevşeme ve esnemenin önlenmesini sağlayacaktır.  

 

 
  

Şekil 5.4 Sızdırmaz Tüp ve Kelepçe 
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h) Sızdırmaz soketler  

Araçta su geçirmez soketler kullanılmıştır. Soketler herhangi bir müdahale ve parça değişimi 

esnasında kolayca montaj imkanı sağlamaktadır. Bu soket aracımızı su testlerinde ve taşınması 

esnasında kablo kalabalığı yapmayacak ve kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Böylece kablo 

bağlantılarının olduğu yerlerde su geçirmez soket kullanılarak kabloların su ile temasından 

korunacaktır. 

 

 
 

Şekil 5.5 Sızdırmaz soketler 

6. TEST 

a) Thruster İtki Kuvveti Testi 

Ekibimiz tarafından tasarlanmış olan thrusterlar test edilerek itki kuvvetleri ölçülecektir. Analiz 

ve hesaplamalar sonucunda elde ettiğimiz sonuçların doğruluğu ispat edilmiş olacaktır. Bu testte 

ağırlık sensörü kullanılacaktır. Motorun kuvveti bir çubuk vasıtasıyla ağırlık sensörüne 

iletilecektir. Momentum hesaba katılarak ağırlık sensörü üzerinden kuvvet ölçümleri 

gerçekleştirilecektir.  

b) Güç kesme Kartı Testi 

Bu kart üretilirken bakır yollar multimetre ile test edilecektir. Yollar arasında erimeyen noktalar 

tespit edilirse bu hatanın giderilmesi için o noktalar kazınacaktır. Lehimlemeler ve yazılımın 

tamamlanmasıyla yazılım testi gerçekleştirilecektir. Yazılım testlerinde olası hataların tespiti 

yapılarak bu hatalar giderilecektir. 

c) Kontrol Kartı Testi 

Kontrol kartı testinde yazılım ile çıkışlar tek tek kontrol edilir. Çıkış testleri başarısız geçerse 

çıkış yolları takip edilerek işlemci etrafındaki pinlerden gerilim kontrol edilir eğer bir çıkış varsa 

tasarımdaki yol bağlantıları kontrol edilerek düzeltilir. Eğer işlemci üzerindeki pinden de çıkış 

alınamıyorsa yazılım kontrol edilir. Böylelikle kontrol kartı testleri gerçekleştirilmiş olur. 

d) Su Sensörü Testi 

Bu sensör testinde problar suya temas ettirilerek test yapılmıştır. Sensörden çıkış alınarak test 

başarıyla gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 6.1 Su Sensörü Testi 
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e) Güdüm Testi                                                                  

Güdüm testi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada kameraya yuvarlak gösterilecek ve 

yazılımın tepkisine bakılarak yapılacaktır. Yazılım bu şekilde araçtan bağımsız test edilecektir. 

İkinci aşamada ise araç suya konularak güdüm testi gerçekleştirilecektir. Bu güdüm testinde log 

kayıtları tutulacaktır. Bu log kayıtları incelenerek yazılımın sorunları tespit edilecektir. Böylelikle 

güdüm yazılımları optimize edilecektir. 

f) Sızdırmazlık Testi  

Aracın sızdırmazlık testi araç montajından sonra gerçekleştirilecektir. Öncelikle sızdırmaz 

kapsülün bağlantısı kontrol edilecek ve kelepçe ile sızdırmaz kapsüldeki bütünlük korunacaktır. 

İlk su testlerinde kapsül içi boş olarak test edilecektir. Bu aşamadan sonra araç kontrollü bir 

şekilde el ile suya daldırılacaktır. Ardından çıkarılarak su alıp almadığı kontrol edilecektir. Su 

aldıysa sorunlu bölge tespit edilecek ve onarılacaktır. Pleksi silindirin baş kısmındaki yapıştırma 

yerlerinden su alıyorsa bağlantı güçlendirilecektir. Sıkı geçmede o-ring görevini yerine 

getiremiyorsa ilk olarak o-ring değiştirilecektir. Sorun o-ringde değilse sorun tespit edilir ve 

düzeltilir. Sızdırmazlık testi aşamalı olarak 1dk, 10dk, 1saat, 1gün olmak üzere aşamalı bir 

şekilde gerçekleştirilecektir. 

g) Güç Dağıtım Kartı Testi 

Güç kartı testinde karta güç verilmeden önce yolların doğruluğu kontrol edilir. Kart bu testten 

geçtiğinde güç verilir. Karta güç verilmesiyle sıcaklığı kontrol edilir herhangi bir kısa devreden 

kaçınılır. Kart boş durumda ısınmıyorsa yük testine geçilir. Bu testte regülatör çıkış gerilimleri 

kontrol edilir ve yük bağlanarak test edilir. Ayrıca karttan fazla akım çekilmeye çalışılarak 

sigorta testleri de yapılacaktır.  
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7. TECRÜBE 

a) Kanat Sayısının Artırılması 

Önceki tasarımımızda thruster tasarımında iki kanatlı pervaneler kullanılmıştı. Bu pervane bizim 

için yeterli hıza ulaşmasına rağmen thruster kuvveti yetersizdi. Bu yüzden pervane kanatlarını 

üçe çıkarttık. Ve testlerimizi gerçekleştirdik. 

 

Şekil 7.1 Ön Tasarımdaki  (sol) Kritik Tasarım(sağ) 

 

b) Aynalanmış Kanat Modeli 

Aracın testleri sırasında motorların hepsi aynı yöne döndüğünden yukarı aşağı hareketlerde araçta 

sağa ve sola giderek sapma yaşanmaktaydı. Bu problemi çözmek için dronlarda ve çok pervaneli 

sistemlerde kullanılan bir sistem kullandık. Çapraz konumlandırılan pervaneler aynı yönde yan 

yanan olanlar ise zıt yöne dönmektedir. Böylece hareket esnasında pervanenin oluşturduğu 

dönme momenti dengelenmiş olunacaktır. 

 

 

Şekil 7.2 Pervane Dönüş Yönleri 

 

c) Kart Tasarımı 

Kart tasarımında ön tasarımda düşünülenden farklı olarak boyutlar küçültüldü. Boyutların 

küçültülmesiyle araçta daha az kaplamıştır. Ek olarak soketler kabloların geliş doğrultuları 

hesaba katılarak yerleştirilmiştir. Böylece araç içerisinde ki kablo bağlantılarının karmaşık 

olmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 
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d) Şase değişimi 

Önceki tasarımızda aracımızın üst şasesi tek parça alt şase iki kanat şeklinde tasarlanmıştı. Bu 

tasarım oldukça sağlam ve dayanıklıydı. Ancak şase tek parça olduğundan biraz ağırlık 

yapmaktaydı ve sızdırmaz bölgeye müdahaleyi kısıtlamaktaydı. 

Kritik tasarımda üst şasede iki parça şeklinde olacak ve sızdırmaz alanın sağ ve sol yanına kanat 

şeklinde konumlandırılacaktır. Orta kule ise şaseye iki bağlantı elemanıyla bağlanacaktır. 

Böylece aracımızı yaklaşık 300 gram hafifletmiş olduk ve sızdırmaz alana alttan ve üstten 

kolayca müdahale edebilir hale geldik. 

 

Şekil 7.3 Ön Tasarım Şase 

 

Şekil 7.4 Kritik Tasarım Şase 

e) Motor tutacak tasarımı 

Önceki araç tasarımımızda yatay şekilde konumlanan thrusterlar şaseye direk montajlanmaktaydı. 

Bir müdahale esnasında thrusterı söktüğümüzde şase bütünlüğü bozulmaktaydı. Bunun yerine 

aracı 4 köşesinden destekleyecek, thrusterlar olmasa bile şase bütünlüğünü koruyacak bir bağlantı 

elemanı tasarlandı. Bu bağlantı elemana aynı zamanda yatay thrusterların da montajını 

gerçekleştirdik. Böylece şase üzerine fazladan delik açmamıza gerek kalmadı. Ve şase bütünlüğü 

sağlanmış oldu. 

 

Şekil 7.5 Ön Tasarım (sol) Kritik Tasarım(sağ) 
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f) Sızdırmaz kelepçe kullanım 

Aracımızın sızdırmaz bölgesinde bulunan pleksi tüpler sıkı geçme ile orta kuleye 

montajlanmıştır. Sıkı geçme ile montajlanan bu parçalar aracın hareketi sırasında yerinden çıkma 

ve esneme ihtimaline karşı bir kelepçe tasarladık. Bu kelepçe gijon miller yardımıyla parça 

bütünlüğünü korumaktadır. 

 

 
Şekil 7.6 Sızdırmaz Tüp Kelepçe 

 

g) O-ring sayısının artırılması 

Aracımızda orta bölgede kullanılan sıkı geçme yönteminde 1 adet o-ring kullanılmıştı. Bu o-ring 

zamanla özelliğini kaybederek sızdırmazlığı bozmaktaydı. Bizde sızdırmazlığı uzun süre 

sağlamak için o-ring sayısını artırmaya kararı aldık. Mevcut bulunan o-ring kanalının sağına ve 

soluna iki o-ring kanalı açarak sızdırmazlığı garanti altına almış olduk 

h) Orta kule 

Önceki araç tasarımımızda üst şase tek parça olduğundan orta kule 4 vida bağlantısı ile 

sabitlenmekteydi. Ve bu bağlantı için bir aparat tasarlanmıştı. Ve bağlantı olarak biraz yetersiz 

kalmaktaydı. Şase değişiminden sonra orta kule bağlantısı içinde bağlantı elemanı tasarlandı. Bu 

bağlantı elmanı orta kuleye kaynatılacak ve kanat şeklinde şasenin içine girerek montajı 

gerçekleştirilecektir. 

 

Şekil 7.7 Ön Tasarım (sol) Kritik Tasarım(sağ) 

 

i) Sızdırmaz alan 

 

2019 yılında araç tasarımında sızdırmaz bölge olarak pleksiden yapılmış küp şeklinde sızdırmaz 

kutular kullanmıştı. Kübik yapı şekil itibari ile köşeli ve düz bir yapı olmasından aracın hızını 

keserek sürtünme kuvvetini artırmaktadır. Ayrıca kamera görüş açısını kısıtlamaktadır. 
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Bu yıl tasarladığımız araçta sızdırmaz bölge olarak silindir şeklinde pleksi tüp kullanılacak. 

Tüpler iki parça şeklinde olacak ve orta kısımlarına orta kule adını verdiğimiz alüminyum 

parçaya sıkı geçme ile sabitlenecektir. 

 

 
Şekil 7.8 2019 yılı (sol) ve 2020 yılı (sağ)  

j) Flanş ve sıkı geçme 

 

2019 yılı tasarımında sızdırmaz kutuların ön kısımlarına kapak tasarlanarak iki parça arasına o-

ring konulmakta ve vidalı somunlar ile sıkıştırılmaya çalışılmıştır. Bu sistem de her vidanın eşit 

sıkılması gerektiğinden zamanla o-ringin yapısı bozularak sızdırmazlıkta problemler 

oluşturmaktaydı. Aynı zamanda vida sayısının fazla olmasından kaynaklı sızdırmaz bölgeye 

müdahale uzun sürmekteydi.  

 

Bu sene kullanılan sistemde flanş görevi görecek dairesel orta kuleye pleksi tüpler o-ring 

yardımıyla sıkı geçme yöntemiyle sabitlenecektir. Sıkı geçme ile sabitlenen parça müdahale 

esnasında yerinden kolayca çıkarılabilecektir.  

 

 
Şekil 7.9 2019(sol) ve 2020(sağ) sıkı geçmeleri 

 

k) O-ring kullanımı  

 

2019 yılında kullanılan o-ring kapağa yapışık durumda kullanılmaktaydı. Değişimi olmadığından 

kolayca yıpranmak ta ve görevini yerine getirememekteydi. Yeni tasarımda o-ringler ise 

alüminyum blokta açılan kanala yerleşerek ve yıpranma durumunda kolayca değiştirilebilecektir.  

 

l) Kablo giriş çıkışı 

 

2019 yılında araçta kablo giriş çıkışını sağlamak amacıyla pnomatik rekor ve hortumlar 

kullanılmıştı. Pnomatik rekorlar kübik yapıya sabitlenerek pnomatik hortum ile bağlanmıştı.  

Sızdırmazlığı pnomatik hortuma silikon sıkarak sağlamaktaydık. Hortumda oluşan eğilme 

durumunda rekorlar su almaktaydı. 

 

Bu seneki tasarımda araçta orta kule kullanılmasının en önemli sebebi kablo giriş çıkışını sağlıklı 

bir şekilde gerçekleştirmektir. Tasarımda orta kule şase ile tümleşik durumda olacak ve müdahale 

anında kablolar hiçbir şekilde hareket etmeyecektir. Sızdırmazlığı sağlamak içinde orta kuledeki 

kablo delikleri reçine ile kapatılacaktır.  
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Şekil 7.10 2019(sol) ve 2020 kablo giriş çıkışları 
 

m)  Aerodinamik yapı 

 

2019 yılındaki tasarımda küp şeklinde kullanılan sızdırmaz alan aracı yavaşlatarak, hızını 

kesmekteydi. Kameranın görüş açısını da kapatmaktaydı. Bu sebeplerden dolayı aracın ön 

sızdırmaz kısımda yarım küre şeklinde vakumlanmış pleksi kullanılacaktır. Bu parça hem 

kameranın görüş açısını artıracak ve araca aerodinamik bir yapı sağlayacaktır.  

 

 
Şekil 7.11 2019(sol) ve 2020(sağ) aerodinamik yapı 

 

n) Motor thruster  

 

2019 yılındaki tasarımda thruster kare biçimindedir ve suyun giriş ve çıkış sırasında türbülans 

oluşturmaktadır. Kare thrusterın ekibe yaşatdığı olumsuzluklardan dolayı yeni bir thruster 

tasarlamaya karar verildi. Yeni geliştiririlen thrusterın itme değerlerinin daha iyi olduğundan 

silindir şekli kullanıldı. Yukarı-aşağı hareketi sağlamak amacıyla daha çok yük kaldırması ve 

yüzeye hızlı çıkması için oval bir thruster, ileri-geri ve sağ-sol hareket hızının eşit kalabilmesi 

için düz bir thruster tasarlanmıştır. Thruster tasarımlarında 3d model üzerine çalışılmış ve 

analizler doğrultusunda karara verilmiştir. 

 

 
Şekil 7.12 Thruster(itici) tasarımı 

 

Motorları daha az yormak ve hareket hızını artırmak için motor sayısı 4 yukarı-aşağı ve 4 ileri-

geri, sağ-sol olmak üzere iki katına çıkarılmıştır. 
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2019 yılında araç tasarımızda ileri-geri yönünde 2 adet thruster kullandığımızdan araç sağ-sol 

dönüşlerde zorlanmaktaydı ve dönüş kabiliyeti yetersizdi. Bu sebepten dolayı thruster sayısını 4’e 

çıkarıp 45 derece açıyla yerleştirme kararı alındı. Böylece araç bulunduğu konumdan dönme 

hareketi yapmadan sağa sola kolayca ilerleyebilecektir. Ayrıca alan taraması yapmak için de 

kolayca kendi etrafında dönebilmesini sağlayacaktır. Yukarı-aşağı motorlar ise aracın 4 kenarına 

eşit uzaklıkta yerleştirilecektir. Buda aracın yukarı aşağıya hareketinde dengesinin bozulmasını 

engelleyecektir. 

 

 
Şekil 7.13 Kritik tasarım görünüşleri 

 

o) Şasi malzemesi 

 

2019 yılında araç tasarımında şase malzemesi olarak pleksi kullanılmıştır. Pleksi malzeme yapı 

itibari ile sert bir malzeme olduğundan darbe ve gerilmelerden dolayı çatlama ve kırılmalara 

olmaktaydı. Bu sebeplerden dolayı güncel araç tasarımında polietilen malzeme kullanılmasına 

karar verildi. Polietilen pleksi ye göre daha esnek ve darbe emici özelliğinden dolayı 

kırılmayacak ve aşınmayacaktır. Yoğunluğu suyun çok yakın olduğundan suda daha kolay batıp 

çıkacaktır. 

 

p) Sızdırmaz bölge düzeni 

 

2019 yılında sızdırmaz bölge düzeni iyi bir şekilde sağlanamamıştı. Şu an ki tasarımızda tüp 

içinde yeterli alan bulunduğundan bir kat sistemi tasarlamaya karar verdik. Bu kat siteminde 

kabloların geçtiği kanallar ve elektronik kartların yer alacağı raflar yer alacak. Ve sızdırmaz tüp 

ile temas etmeyecek. Böylece sızdırmaz tüp çıkarıldığında kolayca müdahale edilebileceğiz.  

 
Şekil 7.14 Kritik tasarım sızdırmaz tüp (kapsül) tasarımı 

 

q) Aydınlatma  

 

Kullanılan LED aydınlatmalar dar bir alanı aydınlatmaktadır. Ve kameranın görüş açısını 

kısıtlayarak parlama yapmaktadır. Bu sebeplerden dolayı mercekli ve yüksek lümenli 

aydınlatmalar tercih etmeye karar verdik. 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Tablo 8.1 Zaman Planı

 

Zaman planlamasında yapılan planlamada temmuz ayının sonunda araç bitecektir. Bu aydan sonra 

aracın testleri gerçekleştirilerek aracın optimizasyonu yapılacaktır. 

Tablo 8.1 Bütçe 

Sıra Malzeme Birim fiyat Adet Fiyat 

1 Alüminyum Parça 400 1 400 

2 pleksi tüp 2m 354 1 354 

3 Rpi Kamera 224,29 1 224,29 

4 Epoksi Reçine 60 1 60 

5 Krom Gijon 15 2 30 

6 Polietilen 265 1 265 

7 Filament 70 2 140 

8 pleksi yapıştırıcı 40 1 40 

9 Basınç sensörü 455 1 455 

10 Motor 820 kv 320 4 80 

11 Joystick Kumanda 80 1 80 

12 
Gx-16 8'li Erkek Mike 

Konnektör 
5,73 1 5,73 

13 
Gx-16 8'li Dişi Mike 

Konnektör 
5,73 1 5,73 

14 

3 Pin IP68 16mm Su 

Geçirmez Konnektör 

Takım 

17,28 10 172,8 

15 Mega Kartı 64 2 128 

16 Servo motor 216 1 216 

17 
Elektronik 

Komponentler 
200 1 200 

  Toplam : 2856,55 
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Haberleşme Yazılımının Geliştirilmesi 5.Haz 7.Haz X X X                                             

Kontrol İstasyonu Yazımılının Geliştirilmesi 7.Haz 14.Haz   X X X X X X X X                                      

Rpi Soğutma Sistemi Tasarımı 22.Haz 28.Haz           X X X X X X X                               

Truster üretimi 22.Haz 28.Haz           X X X X X X X                               

Kritik Tasarım ve Maddi Destek Sonuçlarının açıklanması 26.Haz 26.Haz               X                                 

Malzeme Siparişlerinin verilmesi 26.Haz 5.Tem               X X X X X X X X X X                        

Truster güç testi 29.Haz 2.Tem                  X X X X                           

Rpi Yuvarlak algılama algoritması optimizasyon çalışması 2.Tem 7.Tem                     X X X X X X                      

Elektronik Sistemin Toplanması 2.Tem 10.Tem                     X X X X X X X X X                   

3 Boyutlu Parçaların Basılması 2.Tem 5.Tem                     X X X X                        

Mekanik Sistemin Toplanması 10.Tem 17.Tem                             X X X X X X X X            

Sızdırmazlık Testinin Gerçekleştirilmesi 17.Tem 18.Tem                                    X X           

Sızdırmazlığın iyileştirilmesi 18.Tem 21.Tem                                     X X X X        

Elektronik Sistemin Araç içerisine yerleştirilmesi 21.Tem 22.Tem                                        X X       

Soğutma Sisteminin yerleştirilmesi 21.Tem 22.Tem                                        X X       

Sızdırmazlık Testinin tekrardan yapılması 23.Tem 24.Tem                                          X X     

Sisteme güç verilerek harekete geçirilmesi 23.Tem 24.Tem                                          X X     

Manuel Sürüş Testinin Gerçekleştirilmesi 24.Tem 25.Tem                                           X X    

Otonom Sürüş Testleri 24.Tem 25.Tem                                           X X    

Sisemin optimizasyonu 25.Tem 10.Eyl                                            X X X X

Yazılımın optimize edilmesi 25.Tem 10.Eyl                                            X X X X

Güncellenmiş yazılımlar ile aracın suda test edilmesi 25.Tem 12.Eyl                                            X X X X
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Tablo 8.1 Risk durum tablosu 

RİSK DURUM TABLOSU 

RİSK 

NO 
BÖLÜM TEHLİKE TANIMI RİSK 

KONTROL 

TEDBİRLERİ 
RİSK 

SKORU 

RİSK 

RENK 

R1 Mekanik 

Akrilik tüpün 

çatlaması veya 

kırılması 

Araca su girmesi 
Pleksiglas yapıştırıcı 

sürülmesi 
5 

 

  

R2 Elektronik 
Raspberry Pi’nin 

yanması 

Görev yapamaz hale 

gelmek ve maliyet 

Raspberry Pi’yi 

değiştirmek. 
5   

R3 Yazılım 
Haberleşmenin 

yavaş olması 

Görevin verimliliği 

düşer 

Yedek haberleşme 

teknolojilerinin 

kullanılması 

3   

R4 Mekanik 
Fırçasız motorların 

çalışmaması 

Motorda pas 

oluşturması 

VD40 ile pasları giderme 

veya yedek motor 
2   

R5 Elektronik ESC’lerin yanması 
Motorlar çift yönlü 

sürülemeyecek 

Tek yönlü ESC kullanımı 

ve buna göre yazılımın 

yazılmış olması 

4   

R6 Elektronik 
Sigortaların 

yanması 
Devre çalışamayacak 

Sorun tespit edilir ve 

yedek sigortalar takılır 
4   

R7 Elektronik 
Akımın yetersiz 

olması 

Motorlar verimsiz 

çalışacak 

Motorların hızları 

düşürülmesi veya 

pervane değişimi 

3   

R8 Mekanik 
Gripperın yetersiz 

olması 
Görevlerde verimsizlik 

Araç yazılımında 

ayarlanması veya yeni 

Gripper tasarımı 

oluşturulması 

4   

R9 Mekanik 

Kapakların sık sık 

açılması o-ringlerin 

zarar görmesi 

Araca su girmesi O-ring değişimi 5   
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9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımızda birçok özgünlük vardır bunları mekanik ve elektronik olarak ikiye ayırdık. 

1) Mekanik Özgünlükler 

 

a) Thruster 

Motorların daha verimli bir itme sağlaması için pervane ve pervane kanalı tasarlandı. Pervanenin 

her kanadının yüksek basınç tarafından düşük basınç tarafına doğru su geçtikçe kayıplar meydana 

gelecektir. Pervanenin etrafındaki kanal, pervane uçlarına su akışını kısıtlayarak kaçan suyu 

engelleyecektir. Kanalın giriş çapı çıkış çapından daha büyük tasarlanmıştır. Alan küçüldükçe 

kütle arka taraftan daha hızlı bir şekilde çıkacaktır. 

 

Şekil 8.1 Thruster Tasarımı 

Mekanik tasarımda bu thruster detayları açıklanarak sunulmuştur. 

b) Alüminyum Orta Blok 

Su altı araçlarında çoğunlukla ön ve arkada birer tane olmak üzere alüminyum flanş vardır. Bu 

flanşlar akrilik tüpe o-ringler ile birlikte sıkı geçme yöntemiyle bağlanmaktadır. Kablolar arka 

taraftan bağlanarak tüp içinde dağılır.  

Tasarımımız da kullanılan yöntem ise iki ayrı alüminyum flanş ile uğraşmak yerine yekpare bir 

parça yapılarak sızdırmazlık daha güvenli hale getirilmiştir. Güç ve diğer kablo girişleri 

merkezden dağıtılarak daha düzenli bir forma dönüştürülmüştür. 

 

Şekil 8.2 Alüminyum Orta Blok 
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2) Elektronik Özgünlükler 

 

a) Güç Dağıtım Kartı 

Araç üzerindeki elektronik kartlara gereken gücü veren karttır. Fırçasız motor Raspberry pi gibi 

elektronik kartlar için gereken 5V, 3,3V ve 12V gerilimini sağlar. Tasarladığımız bu Güç 

Dağıtım kartında güç dönüştürücüler, sigortalar ve soketler yer almaktadır. Böylelikle güç tek bir 

noktadan kontrol edilebilecektir. 

 

Şekil 8.3 Güç Dağıtım Kartı 

 

b) Kontrol Kartı 

Tasarladığımız bu kart diğer kontrol kartlarının üzerinde bulundurmadığı sensör ve entegreler 

bulundurmaktadır. Kart üzerinde sıcaklık sensörü, voltaj dönüştürücüler,  motor sürücü entegresi 

ve gyro sensörü bulundurmaktadır. Ayrıca araç içerisinde yerleştirileceği konuma göre pin giriş 

ve çıkışları optimum noktalara konumlandırılacaktır. Bu konumlandırılma sayesinde araç 

içerisindeki bağlantılar karmaşıklık olmadan gerçekleştirilerek düzen sağlanmış olunacaktır. 

 

Şekil 8.4 Kontrol Kartı 

c) Su Sensörü 

Tasarladığımız bu kart aracın sızdırmazlığını kontrol etmektedir. Üzerine sıvı temas ettiğinde bir 

sinyal üretir. Araç üzerinde sızdırmaz bölgede ön pleksi kısım, orta kule ve arka pleksi kısım 

olarak üç yerde konumlandırılacaktır. Bu kart sayesinde araç üzerinde bulunan elektronik aksam 

sıvı temasından korunmuş olunacaktır. 

 

Şekil 8.5 Su Sensörü 
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d) Güç Kesme Kartı 

Ekibimiz tarafından Tasarlanılan bu kart araç üzerinde bulunan su sensörlerinden gelen sinyal ile 

gücü kesecek olan karttır. Bu kart sayesinde aracın içerisinde su alması durumunda güç kesilir ve 

elektronik kartların zarar görmesi engellenir. 

 

 
 

Şekil 8.6 Güç Kesme Kartı 
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