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1. RAPOR ÖZETİ  

Ekibimiz 2014 yılında kurulmuş olan RACLAB (Robotics, Automation, Control LABoratory) 

bünyesinde, su altı teknolojileri geliştirme takımı olarak Ekim 2019 tarihinde RACLAB Nova 

Underwater Team ismi ile kurulmuştur. Doç. Dr. Akif DURDU danışmanlığında çalışmalarına 

devam eden ekibimiz, 2021 yılı itibariyle Konya Büyükşehir Belediyesi KAPSÜL Teknoloji 

Platformundan malzeme desteği alarak çalışmalarına devam etmektedir. 

İnsansız su altı araçları temel olarak Kablo Kontrollü ve Kablosuz-Otonom olarak iki ana grupta 

değerlendirilmektedir. Kablo kontrollü olan “ROV (Remote Operating Vehicle)”, otonom olan 

ise “AUV (Atonomus Underwater Vehicle)” olarak adlandırılmaktadır. ROV, en genel tanımı 

ile bir operatör tarafından uzaktan kontrol edilerek su altında değişik amaçlara yönelik ve 

tehlikeli olabilecek bir dizi işlevi yerine getiren bir su altı robotudur. AUV’ler önceden 

planlanmış rotalarda planlanmış görevi icra edebilecekleri gibi, otonomi seviyelerine göre 

görev esnasında önceden öngörülememiş durumlar karşısında veya iletişimin olmadığı hallerde 

de faaliyetlerini sürdürebilecek şekilde tasarlanmış ve donatılmışlardır.  

Üretilen araç su içerisinde yüksek hareket kabiliyetine sahip ve oluşabilecek dış etkenler 

karşısında su içerisinde kendi dengesini sağlayabilen bir yapıdadır. Bu yüksek hareket 

kabiliyeti, 4 motor X-Y düzlemi (yatay düzlem) ve 2 motor Z ekseni (düşey düzlem ) hareketi 

için olmak üzere 6 adet itici motor ekibimiz tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir. Aracın 

yüzerliliğini maksimum seviyeye çıkarmak adına araçta kullanılacak malzemeler özenle 

seçilmiştir. Aracımızın şasisi alimünyum sigma profil malzemeden üretilmiş ve elektronik 

bileşenler sızdırmazlığı sağlanmış akrilik tüp içerisine yerleştirilmiştir. Mekaniksel donanım 

tasarlanırken yapısal, modal ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri göz önünde 

bulundurularak nihai tasarıma karar verilmiştir. Analizler SolidWorks ve Ansys programı 

kullanılarak yapılmıştır.  

Otonom görevler için Jetson Nano geliştirme kartı kullanılmaktadır. Otonom görevlerde 

kullanılacak kontrol algoritmaları ekibimiz tarafından özgün olarak geliştirilmiştir. Aracın su 

altında daha yetenekli, kabiliyetli hareket etmesi ve otonom görevleri başarıyla yerine 

getirebilmesi için basınç sensörü ve ivme sensörleri kullanılmaktadır. Otonom görevlerde 

Python dili kullanılması tercih edilmiştir. Kamera olarak Logitech C920 kullanılacaktır. 

Görüntü işleme için açık kaynaklı kütüphane olan OpenCV kullanılacaktır. Görevlerde numpy, 

cv2, pymavlink gibi kütüphaneler kullanılacaktır. Gri formata çevirme, erosion, dilation, 

moment hesaplama, çember tespiti gibi görüntü işleme teknikleri otonom görevlerimizin 

algoritmalarında kendine yer bulmuştur. Haberleşme protokolü için Mavlink kullanılacaktır. 

Arayüz olarak QGround Control kullanılacaktır.  

Projede, Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği lisans öğrencilerinden 

oluşan ekibimiz tarafından tasarım ve üretim sürecinde karşılaşılabilecek tüm senaryolar 

düşünülmüş ve oluşabilecek problemler karşısında gerekli çözüm yöntemlerini 

oluşturulmuştur.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde Dr. Akif DURDU danışmanlığında kurulan 

ekibimiz danışmanımız ile birlikte 8 kişiden oluşmaktadır. Ekibimiz içerisinde 

aracından Elektrik – Elektronik bölümü ile ilgilenmek üzere 4 Elektrik Elektronik 

Mühendisliği öğrencisi, mekanik bölümü ile ilgilenmek üzere Makine Mühendisliği 

bölümünden 3 ekip arkadaşımız bulunmaktadır. Takım üylerimize ait bilgiler 

aşağıdaki görsellerde verilmiştir. 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Ekibimize ait organizayon şeması Şekil 2.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 2.1. Organizasyon şeması 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

RACLAB KAPSÜL NOVA Ekibi olarak TEKONOFEST 2021 İnsansız Su Altı 

Sistemleri yarışmasına hazırlamış olduğumuz Ön Tasarım Raporu aşamasında 

TEKNOFEST Komitesinin yarışma şartnamesinde belirtmiş olduğu tüm 

başlıklara özenle dikkat edilmiştir. Rapor yazım biçiminden başlıkların içeriğine 

uyumluluk konusunda ekip üyelerimiz ayrıca hassasiyet göstererek raporu 

oluşturmuştur. Hala dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren pandemi sürecinde 

çalışmalarına devam eden ekibimiz; zaman zaman uzaktan online bir biçimde 

çalışmalarına devam etmiş, şuan ise maske, mesafe ve hijyen kuralları 

çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.  

Bu başlık altında Ön Tasarım Raporu’nda verilen teknik detayların içeriğinden 

kısaca bahsedilecek daha sonrasında ise yapılan değişiklikler nedenleri ile 

açıklanacaktır. 

TEKNOFEST 2020 yarışması sonrası çalışmalarına devam eden ekibimiz, 

gerçekleştirmiş olduğu testleri açıklayarak yeni bir tasarım sürecine geçildiğini 

belirtmiştir. Bu süreç zarfında elde ettiği tecrübeler eşliğinde yeni tasarım 

gerçekleştirmiş, üretim aşamasını bitirmiş ve artık otonom görevleri test 

edebilecek hale gelmiştir. 

Mekanik Süreç 

TEKNOFEST 2021 şartnamesindeki gerçekleştirilen güncellemeler sonrası, 

komitenin istedği kıstaslar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen araç 

tasarımında 6 adet itici motor kullanılması kararlaştırılmıştır. Aracın ileri - geri 
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hareketi için 4 adet itici motor 45° açı ile konumlandırılmış, yukarı – aşağı 

hareketi için 2 adet itici dikey yönde konumlandırılmıştır. Elektronik 

bileşenlerin su altında korunması için akrilik tüp ile üzerinde o-ring kanalları 

bulunan alüminyum flanş kullanılarak sızdırmazlık işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Araç iskeleti için ise kolay temin edilebilen, ucuz ve dayanıklı malzeme olması 

nedeniyle alüminyum sigma profillerin kullanılması kararlaştırılmıştır. Sigma 

profillerin kullanılması sonucu araç boyutları bir önceki seneye göre daha 

minimal bir yapıya dönüşmüştür. 

İtici motorlarda kullanılan Nozzle ve pervane tasarımları ekibimize ait özgün 

tasarım olup yerli imkanlarla üretilmiştir. Kullanılan fırçasız motorlara 

sızdırmazlık işlemi gerçekleştirilmiş, motor tamamen su geçirmez bir yapıya 

bürünmüştür. Motorların rotor ve stator kısımları epoksi reçine ile kaplanmış 

daha sonrasında da sızdırmazlık ve performans testlerine tabi tutulmuştur. Şekil 

3.1’de sızdırmazlık aşamalarında gerçekleştirilen kısımlara ait görseller 

verilmiştir. 

 

Şekil 3.1. Motor sızdırmazlık aşamaları 

Tasarım süreci devam ederken gerçekleştirilen yapısal, modal ve hesaplamalı 

akışkanlar dinamiği analizleri sayesinde üretim aşamasına geçmeden 

gerçekleştirilen araç tasarımının uygunluğu ortaya konmuştur. Analizler 

sonucunda bir problem olmadığı anlaşılınca aracın üretim aşamasına geçilmiştir. 

Yapısal analiz 

Ön tasarım raporu aşamasında yapısal olarak 2 adet analiz yapılmış olup 

bunlardan ilki araç şasisinin su altı basınç testi, ikincisi ise motor pervanelerinin 

titreşim testidir. Basınç testi Solidworks programında simüle edilmiştir. Testin 

amacı, iskeletin maruz kaldığı kuvvetlere karşı gösterdiği davranışı incelemektir. 

İskelet 3 m derinlikte su basıncına, yer çekimi kuvvetine ve iskelet üzerine 

yerleştiren malzemelerin ağırlıklarına maruz bırakılmıştır. Kaliteli mesh yapısı 

oluşturulduktan sonra sonuçlar incelenmiştir. Analiz sonucunda oluşan 

maksimum stres değeri 2,354 MPa olduğu gözlemlenmiştir. İskelette kullanılan 

malzemenin akma mukavemeti ise 50 MPa’ dır. Maksimum stres değeri, 

malzemenin akma mukavemetinin altında olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak; 

araç iskeletinde herhangi bir deformasyon gözlemlenmemiş ve tasarıma hazır 
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olduğu belirlenmiştir. Analiz sonucunda iskelette meydana gelen stres 

dağılımları Şekil 3.2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.2. İskelette meydana gelen stres dağılımı 

Aracın titreşim testi ise Ansys programında gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Static 

Structural modülünde ön gerilme eklenip ardından Modal modülünde analiz 

tamamlanmıştır. Testin amacı, serbest titreşim karakteristiğini öğrenmektir. 

Serbest titreşim karakteristiği, hangi titreşim frekansında hangi mod şekliyle 

karşılaşacağını ve bu mod şekillerine nasıl tepki vereceğini göstermektedir. 

Yapının maruz kaldığı kuvvetler neticesinde meydana gelen titreşimlerin, 

serbest titreşim frekanslarıyla çakışması sonucu oluşan rezonans olayı 

araştırılacaktır. İlk aşamada ön gerilme olarak 3600 rpm rotasyonel hız değeri 

girilmiştir. Bu değer fırçasız motorun ulaşabileceği maksimum değeri 

göstermektedir. Ardından bu değerler direkt olarak modal modülüne aktarılmış 

ve hiçbir girdi eklenmeyerek yalnızca rotasyon kuvvetinden meydana gelen 

titreşim karakteristikleri araştırılmıştır. 

6 adet mod çözdürülmüş olup mod miktarının yeterliliğine karar verilmiştir. 

Modlardan kritik olanı, ilk moddur ve değeri 846,56 Hz’dir. Bu değer frekans 

değeri olduğundan rotasyon değeriyle karşılaştırmak amacıyla rpm’e çevrilmesi 

uygun görülmüştür. Değeri 60 ile çarptığımız zaman rpm değeri elde edilmiş ve 

50793,6 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuç; pervane 50793,6 rpm’e 

ulaştığında rezonansa uğraması ve yapıda deformasyon oluşmasıdır. Ancak 

pervanenin ulaşabileceği rpm değeri 3600 olduğu için rezonans durumuna 

girmesi olanaksızdır. Şekil 3.3’te pervanede meydana gelen deformasyon 

dağılımları gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.3. Pervanede meydana gelen deformasyon dağılımı 
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Böylelikle pervanenin serbest titreşim karakteristiğinin, rotasyonel kuvvetten 

meydana gelen titreşimle çakışmayacağı ve herhangi bir olumsuzlukla 

karşılaşılmayacağı anlaşılmıştır. Yine de rezonansa girme durumunda yapıda 

meydana gelebilecek deformasyonun ciddiyetini görmek amacıyla ön gerilme 

olarak 50793,6 değeri girilmiş ve meydana gelen deformasyon dağılımları Şekil 

3.4’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.4. Ön gerilme sonucu meydana gelen deformasyon miktarı 

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri 

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri, çeşitli ortam şartlarının bilgisayar 

ortamında simule edilebilmesini sağlayarak tasarım sürecinde araştırma ve 

geliştirme imkânına büyük katkı sağlamaktadır. Analizlerin bilgisayar ortamında 

yapılması zaman ve maliyet açısından kazanım elde edilmesini sağlar [1,2]. 

Yarışma anında, tasarlanan aracın vereceği tepkiyi görmek amacıyla 3 metre 

derinliğindeki su basıncı altında SolidWorks Flow Simulation’da akış analizine 

tabi tutulmuştur. Akış analizleri aracın itki kuvvetinin tespit edilmesi için 

yapılmıştır. 2 farklı analiz yöntemi kullanılmış ve oluşan itki kuvveti sonuçları 

karşılaştırılmıştır.  

Kullanılan ilk yöntemde hesaplama alanı yarışma şartnamesinde belirtilen 10 m 

x 5 m x 2 m ebadındaki akış alanı olarak girilmiştir. Su altı aracı ise akış alanının 

ortası olacak şekilde konumlandırılmıştır. Araç üzerindeki pervanelerin 

çalıştırılması simule edilerek oluşan itki kuvveti hesaplatılmıştır. Kullanılan 

ikinci yöntemde ise araç üzerindeki itici motorların tek başına performans analizi 

gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucu oluşan itki kuvveti değeri ileri ve geri 

hareketi için kullanılan motor sayısı ile çarpılmış ve o yöndeki toplam itki 

kuvveti hesaplanmıştır. Elde edilen itki kuvveti manevra kabiliyeti, hız ve zaman 

gibi parametrelere doğrudan etki ederek aracın performansını belirlemektedir 

[3]. 

Akış analizlerinde kullanılan pervanelerin açısal hızları motor teknik bilgi 

formundan okunmuştur ve 3600 RPM olarak girilmiştir. Bu değer araç için 

planlanan en yüksek çalışma devri olarak belirlenmiş ve analizlerde giriş 

parametresi olarak kullanılmıştır. 

Pervanelerin dönüşünü temsil etmek amacı ile silindirik bir parça iticilere 

entegre edilmiş (bknız. Şekil 3.5-a), sınır şartı olarak motorun rotor kısmı gerçek 
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duvar ve stator olarak seçilmiştir (bknız. Şekil 3.5-b) [4]. Şekil 3.5’te her iki 

analiz durumunda da ortak olan bu sınır şartı ve silindirik disk gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.5. Pervane sınır şartları ve silindirik disk 

Pervanelere RPM değerleri tanımlandıktan sonra analiz başlatılmış ve analiz 

sonucu oluşan itki kuvveti 85,53 N (Nevton) hesaplanmış, bu N değeri 9,81 e 

bölünerek kgf (kilogram- force) karşılığı bulunmuştur. Denkem 4.1’de 

gösterilmiştir. 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 İ𝑡𝑘𝑖 =
85,53 𝑁

9,81
= 8,71 𝑘𝑔𝑓                                                             (4.1) 

8,71 kgf’luk değer, sualtında 8,71 kg’lık bir ağırlığı zorlanmadan çekebileceği 

anlamına gelmektedir. Tasarlanan araç, su içerisinde askıda kalır yapıda olduğu 

için bu değer istenilen görevleri yapabilen bir tasarıma sahip olduğumuzun 

göstergesidir. 

Şekil 3.6’da, iticilerinin aktif olarak çalışması sırasında akışın görselleştirilmesi 

sonucu oluşan görseller ön, yan ve üst görünüş olarak sırasıyla gösterilmiştir ve 

oluşan hız değerleri belirli aralıklara göre renklendirilmiş olup hangi rengin 

hangi değere karşılık geldiği resimdeki skalada gösterilmiştir. 
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Şekil 3.6. İticilerinin aktif olarak çalışması sırasında akışın görselleştirilmesi 

Akış analizinde hesaplatılması istenen bir başka parametre ise aracın motorları 

tam güçte çalıştırıldığı zaman oluşan hız değerleridir. Flow Simulation’da 

Global Goals olarak seçilen maksimum velocity parametresi 10,83 m/s olarak 

program tarafından hesaplanmıştır. Şekil 3.7’de ileri hareket için kullanılan 4 

adet iticinin yüzeylerinde oluşan hız değerleri farklı açılardan 

görselleştirilmiştir. Oluşan bu hız değeri Kritik Tasarım Raporunda 

gerçekleştirilen bir diğer analizin giriş parametresi olarak kullanılmıştır. 

 

Şekil 3.7.  İtici yüzeylerinde oluşan hız dağılımları 

İkinci durumun simule edilmesi için itici motor üzerindeki pervanelerin 

dönüşünü tanımlamak için silindirik disk oluşturulmuş ve açısal hız olarak 3600 

RPM değeri giriş parametresi verilmiştir. 

Analiz sonucunda tek bir iticiden kaynaklı itki kuvveti 21,17 N olarak 

hesaplanmıştır ve Şekil 3.8’de grafiğe dökülmüş hali gösterilmiştir. 4 adet itici 
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motor aracın ileri hareketi için kullanıldığından dolayı bu değer 4 ile çarpılarak 

Denklem 4.2’deki gibi blunmuştur. 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 İ𝑡𝑘𝑖 𝐾𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡𝑖 = 21,17 𝑥 4 = 84,68 𝑁                                               (4.2) 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 İ𝑡𝑘𝑖 =
84,68 𝑁

9,81
= 8,63 𝑘𝑔𝑓 

 

Şekil 3.8. İtki kuvveti sonucu 

Grafikteki itki kuvveti değerlerinin negatif olması yönü temsil etmektedir ve 

hesaplamalar yapılırken sadece kuvvet değerleri üzerinden işlem yapılmıştır. 

Şekil 3.9’da pervanelerin aktif olarak çalışması sırasında akışın 

görselleştirilmesi sonucu oluşan görseller farklı açılardan gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.9. Pervanelerin aktif olarak çalışması sırasında akışın görselleştirilmesi 

Şekilde görüldüğü üzere akış çizgilerinin düzenli bir biçimde tekrar eden 

hareketler izlemesi, tasarımı ekibimiz tarafından yapılan pervanelerin uygun bir 

dizayna sahip olduğunu göstermektedir  

İtici yüzeylerinde oluşan basınç dağılımı, açısal hız sonucu itici yüzeylerinde 

oluşan girdap (vorticity) dağılımı sonuçlarına da  Ön Tasarım Raporunda yer 

verilmiştir. 

2farklı itki kuvveti analizinin karşılaştırılması  



 

 

19 

 

İlk duruma göre yapılan analiz sonucunda toplam itki kuvveti değeri 85,53 N 

gelirken, ikinci duruma göre yapılan analiz sonucunda toplam itki kuvveti değeri 

84,68 N gelmektedir. Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere her iki durumda yapılan 

analiz sonuçlarının birbirlerine çok yakın değerlerde sonuçlandığı, yapılan 

analizlerin ve hesaplamada kullanılan yöntemlerin doğruluğunu 

kanıtlamaktadır. 

Ön tasarım raporu sonrası yapılan değişiklikler 

Ön tasarım raporunun teslimi ardından yapılan değişiklikler tek tek sebepleri ve 

çözümleri ile birlikte bu başlık altında açıklanacaktır. 

Rakorlar 

Ön tasarım raporunda rakorların PLA Flament malzemesi kullanılarak 3D 

yazıcıdan çıkarılacağı belirtilmişti. Yapılan test aşamalarında yazıcıdan baskı 

alınmış parçaların belirli bir süre geçtikten sonra karşılaştığı ilk temasta ortadan 

çatlaması, kırılması, nedeniyle güvenlik açısından zafiyet oluşturacağı 

kararlaştırılmıştır. Ön tasarım raporunda yazıcıdan basılan rakorların başarılı 

olarak tanımlanması henüz bu sorunla karşılaşılmamış olmasıdır. Ekibimiz 

yarışmada başarıyı hedeflediği için sızdırmazlık ve diğer testlerini sürdürmeye 

devam etmiş ve bu sorunla karşılaşmıştır.  

Ekibimizin bu probleme çözümü ise daha güvenli ve dayanıklı bir malzeme 

kullanarak rakorların üretilmesi kararını almasıdır. Teknik özellikleri aynı olan 

rakorlar alüminyum malzemeden talaş kaldırma yöntemi ile imal edilmiştir. 

Üretilen parçaların sızdırmazlık testleri gerçekleştirilmiş ve herhangi bir 

problemle karşılaşılmamıştır. Rakorlar ve  sızdırmazlık testleri hakkında bilgiler 

raporun ilerleyen aşamalarında detaylı bir biçimde açıklanmıştır. 

Muhafaza tüpü içerisindeki yatak 

Araç için hayati öneme sahip elektronik bileşenler sızdırmazlığı sağlanmış 

muhafaza tüpünde konumlandırılmıştır. Tüp içerisindeki karışıklığı önlemek ve 

olası problemlerin önüne geçmek için ön tasarım raporu aşamasında bir yatak 

tasarımı gerçekleştirilmiştir. Rapor teslimi sonrası gerçekleştirilen testler ve araç 

montajının tamamlanmasından sonra kullanılması planlanan yatak tasarımının 

yetersiz olduğu ekip tarafından kararlaştırılmıştır. Yetersiz olduğu kanısı 

elektronik bileşenlerin rahatlıkla konumlandırılamaması ve tüp içerisinde araç 

hareketine bağlı olarak yerlerinin değişmesi olmuştur. 

Ekibin bu probleme karşı almış olduğu çözüm ise yeni bir yatak tasarımı 

gerçekleştirmek olmuştur. Yatak tasarım süreci boyunca ekip içerisindeki 

elektrik-elektronik ve makine mühendisliği öğrencileri birlikte çalışmış ve tüm 

bileşenlerin yatak içerisinde bulunması gereken konumları tespit edilmiştir. 

Konumların belirlenmesinin ardından mekanik ekibi elektronik bileşenlerin 

yerlerinin sağlamlaştırılması ve yatağın tüp içerisinde hareketinin engellenmesi 

amacıyla mekanik çözümler üretmiştir. Tasarlanan yeni yatak PLA Flament 

malzemesi kullanılarak 3D yazıcı yardımı ile üretilmiştir. Yatağa ait tasarım ve 

üretim detayları raporun ilerleyen aşamalarında açıklanmıştır. 

Elektronik Kontrol Kartı 

Ön tasarım raporu Elektronik Ön Tasarım Sürecinde belirttiğimiz araç üzerinde; 

sensörlerden gelen bilgiler toplanacak, PID algoritmaları ile denge ve derinlik 
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kontrolü yapılacak, motorlar sürülecek, aydınlatma kontrol edilecek ve otonom 

görevler için seçilen kontrolcü ile haberleşecek şekilde kullanılması planlanan 

Su Altı Araçları İçin STM Tabanlı Kontrol Kartı projemizde kullandığımız ana 

mikrodenetleyici entegre yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan temin edilememiştir. 

Bu sorunun karşısında STM32F407VGT6 işlemcisi yerine STM32F401VCT6 

mikrodenetleyicisi kullanılarak projeye yeniden başlanmıştır. Bu sebeple 

projenin ön görülen tarihe yetiştirilememe ihtimali doğmuştur. Takımımız bu 

sorunun elenmeye neden olacağını bildiği için elektronik tasarımını PİXHAWK 

üzerine yeniden revize etmiştir. Yeni sisteme ait detaylar ilgili başlık altında 

verilmiştir. Su Altı Araçları İçin STM Tabanlı Kontrol Kartı projemiz ile 

ilerleyen senelerde yarışmaya katılınması kararı alınmıştır. Bugüne kadar 

yapılan çalışmalar ve projenin mevcut durumuna ait çizimler Ek 1-2-3-4’te 

verilmiştir. 

Ön tasarım raporunda belirtilen bütçe miktarında değişiklik olan başlıklar 

şunlardır; 

 3D yazıcıdan üretilmesi planlanan rakorların alüminyum malzemeden CNC 

Torna tezgahında üretilmesi kararlaştırılmıştır. 35 TL olan 7 rakorun fiyatı, 

malzeme tedariki ve işleme ücreti ile birlikte 1400 TL tutmuştur.  Planlanan 

iki aşama arasındaki ücret farkı kadar fiyat artışı yaşanmıştır. 

 Yazıdan basılan Nozzle’lar, tasarımın göze hitap etmesinin de istenmesi 

sonucu siyah renge boyanması kararlaştırılmıştır. 1 kutu astar, 1 kutu siyah 

boya harcanması sonucu toplam 100 TL fiyat artışı yaşanmıştır. 

 Jetson nano kamera modülünden alınan görüntü kalitesi yeterli 

olmadığından Logitech g920 kamera kulanılmasına karar verilmiştir. Bunun 

sonucunda bütçede 900 TL fiyat artışı yaşanmıştır. 

 Ön tasarım raporunda henüz belirlenmemiş olan piezoelektirik sensörü, 

sızıntı sensörü kritik tasarım raporu sürecinde belilenerek bütçeye dahil 

edilmiştir. Bunun sonucunda bütçede yaklaşık 350 TL’lik bir fiyat artışı 

yaşanmıştır. 

Tüm bu değişiklikler sonucunda ön tasarım sürecindeki bütçeden 2645 TL’lik 

bir artış olmuştur. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Bu kısımda aracın nihai tasarımını içeren bileşenler Şekil 4.1’de verilmiştir. 

Bileşenlerin detaylı açıklamaları ise ilgili başlıklar altında verilmiştir. Sistem 

tasarımına 6 adet kendi üretimimiz olan motor, çift yönlü ESC’ler, Pixhawk güç 

modülü, 14.8V li-ion batarya, 50A sigorta ve acil stop butonu içermektedir. 

Araçta kullanılan bataryanın nominal gerilimi 14.8V’tur. 
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Şekil 4.1. Güç dağıtım sistemi blok diyagramı 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

TEKNOFEST 2021 şartnamesindeki güncellemeler sonrası üretimi 

tamamlanmış araçta tasarım değişikliklerine gidilerek bu seneki yarışmaya 

yönelik tasarım ve üretim aşamalarına başlanmıştır. Yeni tasarımın daha 

minimal boyutlarda ve ağırlıkta olması düşünülerek, aracın ihtiyaç duyduğu 

gücü araçta bulunan bataryadan sağlaması yönünde tasarım gerçekleştirilmiştir. 

Bu seneki yarışma için tasarlanan aracın üretim aşaması tamamlanmış ve 

sızdırmazlık testini başarı ile geçmiştir. Bundan sonra yarışma gününe kadar 

otonom çalışmaların testleri araç üzerinde ve havuz ortamında 

gerçekleştirilecektir. Yeni tasarımın üretim aşaması tamamlanana kadar 

ekibimiz, çalışmalarına hali hazırda üretilmiş ve çalışır durumda olan sualtı aracı 

ile denemeye devam etmiştir. Bu sayede ekip üyeleri tüm süreç boyunca yapmış 

olduğu tesleri, denemeleri ve analizleri gerçek şartlarda tamamlamıştır. 

Şekil 4.2’de TEKNOFEST 2021 güncel şartnamesinde yer alan isterler 

doğrultusunda tasarlanan araca ait görsel görülmektedir. Tasarlanan araçta 

aracın ileri-geri hareketi için 4 adet itici 45° açı ile aracın yukarı-aşağı hareketi 

için ise 2 adet dikey yönde olmak üzere toplam 6 itici motor bulunmaktadır. 

Elektronik bileşenlerin muhafazası için 150mm çapında akrilik tüp ile birlikte o-

ring kanalları açılmış alimünyum flanş kullanılmıştır. 

Şasi yapay bir objenin yük taşıyan, inşaasını ve fonksiyonunu destekleyen 

çerçevesidir. Su altı araçlarında şasi; motor, muhafaza alanı, robot kol ve amaca 

yönelik çeşitli sensörlerin yerleştirilmesi için kullanılır. Tasarlanan şasi; 

mukavemetli, çevik, modüler ve çok yönlü olmalıdır [5]. Yeni tasarımda eski 

tasarımın aksine şasi malzemesi olarak pleksiglas malzemeden vazgeçilip sigma 
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profil temelli bir tasarıma gidilmiştir. Yapılan bu revizyonlar sonucunda araç 

boyutları küçülmüş, ağırlığı azalmıştır. Şekil 4.2’de yeni tasarıma ait görsel 

verilmektedir. 

 

Şekil 4.2. Teknofest 2021 için hazırlanmış yeni araç tasarımı 

Bilgisayar ortamında tasarımı gerçekleştirilen aracın üretim aşamaları 

tamamlanmıştır. TEKNOFEST 2021 Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılacak 

olan aracımız havuz testlerini başarıyla geçerek yarışmada yer almaya hazır 

durumdadır. Üretimi tamamlanan aracımız Şekil 4.3’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.3. Üretim aşaması tamamlanmış aracın havuz testlerine ait görsel 
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Aracımızın havuz testleri esnasında çekilen videosuna bu link üzerinden 

erişebilirsiniz (https://youtu.be/kaI7V2eqFGI). 

Sigma profillerden oluşan şasi ile muhafa tüpü alt plaka ve tüp yatağı 

kullanılarak rijit hale getirilmiştir. Araç tasarımında kullanılan bileşenler Şekil 

4.4’te patlatılmış montaj görselinde gösterilmiştir. Araç şasisinde kullanılan 

sigma profillere ait teknik resim Ek 5-6-7’de, alt plakaya ait teknik resim Ek 

8’de, şasi genel montajının teknik resmi Ek 9’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.4. Araç bileşenlerine ait patlatılmış görsel 

Nozzle ve Pervane 

Araçta kullanılması planlanan itici motorlar, ekibimiz tarafından tasarlanan 

özgün iticiler olacaktır. İtici bileşenleri olan Nozzle ve Pervane tasarımları 

gerçekleştirilmiş ve üretimi tamamlanmıştır. PLA FLAMENT malzemesi 

kullanılarak 3D yazıcıdan basılan nozzle ve pervaneler, yüksek hareket 

kabiliyeti için gerekli itki kuvvetini sağlayabilmesi açısından özenle ve analizler 

eşliğinde tasarlanmıştır. Ek 10’da nozzle’a ait teknik resim gösterilmiştir. 

Analizler hakkında sayısal ve görsel veriler raporun analiz kısmında detaylı 

olarak bahsedilmiştir. Üretimi tamamlanan nozzle ve pervanelere ait görseller 

Şekil 4.5 ve Şekil 4.6’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.5. Üretilen nozzle 

https://youtu.be/kaI7V2eqFGI
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Şekil 4.6. Üretilen pervane 

Üretilen pervane ve nozzle, zorlu çalışma koşulları altında test edilerek tasarımın 

tepkisi gözlemlenmiştir. 10 saat boyunca maksimum motor yükünde test edilen 

pervane, test edilen akış alanının geniş olmaması sonucu geçen 10 saat sonrası 

su sıcaklığı 60 derece ölçülmüştür. Yüksek sıcaklıkta ve kesintisiz 10 saat 

çalışma sonucu pervanenin plastik deformasyona uğradığı görülmüştür ve Şekil 

4.7’de deforme olan pervane gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.7. Üretilen pervanenin test sonucu oluşan şekil değişimi 

Elde edilen test sonucuna göre pervane tasarımında ve baskı özelliklerinde 

değişikliğe gidilmiştir. Pervane et kalınlığı artırılmış ve baskının doluluk oranı, 

gevrek bir malzemeye dönüşmemesi adına %80 oranına yükseltilmesi 

kararlaştırılmıştır. Yapılan bu revizeler sonucu tekrar test edilen pervanede 

herhangi bir şekil değişikliği görülmemiştir. 

Araç tasarımının görevleri yerine getirmesinin yanı sıra göze hitap etmesi de 

planlanmıştır. Bu bağlamda yarışmada kullanılacak nozzle’ların renklerinin 

siyah renk olması kararlaştırılmıştır. Yazıcıdan siyah renk filament kullanılarak 

basılan nozzle parçasında basım kalitesinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

Bunun sebebi kullanılan flamentin renkli olması için içerisine renk 

pigmentlerinin karıştırılması, basım esnasında pigmentler nedeniyle tıkanmalar 

yaşanmasıdır. Siyah renk kullanılarak basımı gerçekleştirilen nozzle parçası 

kalite bakımından sınıfta kalmıştır ve Şekil 4.8’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.8. Siyah renkte basılan nozzle 

Nozzle basımında oluşan bu probleme ekibin çözümü ise şeffaf renkte nozzle 

baskıları alıp siyah renge boyamak olmuştur. Boya için su içerisinde dağılıp suyu 

kirletmeyecek solvent bazlı akrilik boya tercih edilmiştir. Boyanın Pla flament 

malzemesine daha iyi tutunabilmesi için boya işlemi öncesi bir kat astar 

atılmıştır. Şekil 4.9’da boya esnası ve kurumaya bırakılan andaki görsellere yer 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.9. Boyama işlemi 

Boyama işlemi gerçekleştikten sonra su içerisinde boyanın nasıl tepki vereceği 

izlenmiştir. Boyanmış nozzle 72 saat boyunca su içerisinde bekletilmiş, zaman 

zaman su içerisinde hareket etmesi sağlanmıştır. Test sonucu suda herhangi bir 

boya parçası ve suyun renginin değişmesi gözlemlenmemiştir. Boyanmış 

nozzlelara ait görsel Şekil 4.10’da verilmiştir. 
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                                  Şekil 4.10. Boyama işlemi tamamlanmış nozzle 

 

Pervanelerin belirli bir açısal hızda dönmesi sonucu boyanın tutmama ihtimali 

ekibimizce düşünülmüş ve bir adet pervane önce astar sonra da siyah boya ile 

boyanmıştır. Boya kuruduktan sonra su altında tam güçte çalıştırılan pervane, 

belirli bir süre geçtikten sonra boya parçacıklarının su içerisinde az da olsa 

görüldüğü gözlemlenmiştir. Bu test sonucu elde edilen tecrübe sonrası 

pervanelerin boyanmaması konusunda ekip üyelerince fikir birliği sağlanmıştır. 

Bu sayede havuz suyunun kirlenmesinin önüne geçilmiştir. 

Motor Sızdırmazlık Aşamaları 

Tüm çalışmalarında yerliliği baz alan ekibimiz iticilerde kullanılan motorları da 

hazır almak yerine, daha düşük maliyetli fırçasız motoru sızdırmaz hale 

getirmeyi başarmıştır. Hazır sualtı motorlarının kullanılmamasının 

nedenlerinden biri,  düşük maliyetli insansız sualtı araçları oluşturularak farklı 

amaçlara yönelik ihtiyaçların daha uygun maliyetlerle karşılanmasıdır. Ekibimiz 

yaptığı bu işlem sonucu bir iticiyi yaklaşık 55 kat daha uygun bir fiyata mal 

etmiştir. 

Motorların stator ve rotor kısımlarının sudan korunması amacıyla reçinelenecek, 

rulmanların su altında uzun süre çalışma saatlerinde yüksek performansta 

çalışabilmeleri için marine su altı gresi ile kaplanacaklardır. Motorların 

sızdırmazlığının sağlanma safhaları detaylı bir biçimde fotoğraflarla 

desteklenerek açıklanacaktır.  

Emax 980KV markalı motorlar ve Resinin R511 kodlu reçine satın alındıktan 

sonra sızdırmazlık işlemine başlanan motorlar, reçinenin dışarı taşmaması ve 

motorun çalışmasını engellememesi açısından motorlarda belirli kısımlarda 

kaplamalar kullanılmıştır. Statorun etrafı şeffaf plastik ile çevrelenerek reçinenin 

taşması önlenmiş, rotor üzerinde bulunan hava akışı bölmeleri su altında 

motorlarda ısınma problemi olmadığından ve rulmanlar üzerinde bulunan gres 

yağının oluşan yüksek debili suyun etkisiyle dağılmaması için kapatılması 

yapılan testler sonucu uygun görülmüştür (bknz. Şekil 4.11-a). Reçineleme 

işlemi sırasında rulman yatağının reçine ile dolmaması için delik çapıyla aynı 

ölçülere sahip plastik parça sıkıca montajlanmıştır (bknz. Şekil 4.11-b). 2:1 

oranında reçine ve sertleştirici kullanılarak hazırlanan reçine karışımı kullanıma 

hazır hale getirilmiştir (bknz. Şekil 4.11-c). Hazır durumda olan reçine dikkatlice 
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gerekli kısımlara dökülerek sertleşmesi için 48 saat bırakılmıştır (bknz. Şekil 

4.11-d). Reçinenin sertleşme işlemi tamamen gerçekleştikten sonra gerekli 

görülen kısımlarda zımparalama işlemi yapılarak pürüzsüz yüzeyler elde 

edilmiştir. 

 

Şekil 4.11. Motor sızdırmazlık aşamaları 

Motorun montaj işlemi tamamlandıktan sonra reçinelenmiş motorun performans 

ve sızdırmazlık testlerine başlanmıştır. 28 saat boyunca aralıksız olarak tam 

güçte su altında test edilen motorda herhangi bir performans kaybı 

gözlemlenmemiştir. Test sırasında çekilen görüntü Şekil 4.12’de sırasıyla motor 

çalıştırılmadan önce, motor yarı güçte ve motor tam güçte olacak şekilde 3 farklı 

fotoğrafla gösterilmiştir. Test süresince olumsuz olarak tanımlanabilecek tek 

parametre motordaki rulmanların aşınması ve sürtünmeden kaynaklı ses 

çıkarması olmuştur. Ekibin bu probleme karşı çözümü rulmanları deniz 

araçlarında kullanılan OKS 403 marine su altı gres yağı ile kaplamak olmuştur. 

Montaj aşamasında rulman ve çevresine yeterli miktarda oks 403 gres yağı 

sürülerek motorun uzun süren çalışma saatleri sonucu oluşan ses ve mekanik 

aşınma giderilmiştir. OKS 403 seçilmesinin bir diğer nedeni su içerisinde 

dağılma, bozunma ve suyu kirletme gibi özelliklerinin olmamasıdır. 

 

Şekil 4.12. Sızdırmazlığı sağlanmış motorun su altı testi 

Muhafaza Tüpü 

Elektronik bileşenlerin su altında güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak 

amacıyla tüm bileşenler sızdırmazlığı sağlanmış muhafaza tüpünün içerisine 
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yerleştirilmesi gerekmektedir [5]. Bu kapsamda ekibimiz tarafından tasarımı 

gerçekleştirilen sızdırmazlığı sağlanmış muhafaza tüpü, başlıca akrilik tüp, 

aliminyum flanş ve O-ringlerden oluşmaktadır. Ek 11’de akrilik tüp, Ek 12’de 

alüminyum flanş, Ek 13’te ön fanus, Ek 14’te arka kapak ait teknik resimler 

gösterilmiştir. Üretimi gerçekleştirilen muhafaza tüpü su altı testlerine tabi 

tutularak aliminyum flanş ve O-ringlerin görevlerini başarıyla yapıp 

yapmadıkları kontrol edilmiştir.  Muhafaza tüpünün ön ve arka kısımlarındaki 

flanş ve O-ringler ayrı ayrı test edilmiş daha sonrasında ise muhafaza tüpü 

yarışma anında kullanılması planlanan şekli ile test edilmiştir. Şekil 4.13’te 

muhafaza tüpünün test aşamasına ait fotoğraf görülmektedir. 

 

Şekil 4.13. Muhafaza tüpü sızdırmazlık testi 

Tüpün bir ucu su dolu kovanın içerisine batırılmış, açık olan ucundan içerisine 

selpak mendil koyulmuştur. Tüp, suyun kaldırma kuvveti etkisinden 

etkilenmemesi için açık olan kısmından sabitlenerek kovadan çıkmasının önüne 

geçilmiştir. Muhafaza tüpü su içerisinde 24 saat hiçbir müdahalede 

bulunulmadan bırakılmış ve geçen 24 saatin ardından selpak mendilde herhangi 

bir ıslaklık belirtesi görülmemiştir.  

Muhafaza tüpünün sızdırmazlığı test edilirken arka kapakta kullanılan plakada 

herhangi bir delik bulunmamaktadır. Bunun sebebi hata oluşturabilecek 

parametrelerin az sayıda tutularak testi edilen malzemelerin işlevine 

odaklanmaktır. 

Bilgisayar ortamında tasarımı gerçekleştirilen muhafaza tüpü ve bileşenlerinin 

üretim safhaları tamamlanmış ve montajlı hali Şekil 4.14’te gösterilmektedir. 
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Şekil 4.14. Üretimi yapılan muhafaza tüpünün montajlı hali 

Sızdırmazlığı sağlanan muhafaza tüpü şasiye cırt cırt bant ile sıkıca 2 noktadan 

tüm tüp yüzeyini saracak şekilde tutturulacaktır. Şekil 4.15’te cırt cırt bant 

kullanılarak montajı gerçekleştirilen tüp ve şasi gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.15. Montajı cırt cırt bant ile gerçekleştirilen tüp ve şasi 

Cırt cırt bant uzun süren saatler su içerisinde bekletilerek herhangi bir ayrılma 

veya sağlamış olduğu tutma kabiliyetinde bir azalma var mı yok mu test edilmiş 

olup herhangi bir problem söz konusu değildir. Yarışmada su altında kullanmak 

için uygundur. 

 



 

 

30 

 

Tüp içerisinde yataklama 

Muhafaza tüpü içerisinde bulunan elektronik bileşenlerin karmaşa yaratmaması, 

içerideki kabloların birbirine dolanmaması, montaj demontaj esnasında 

rahatlıkla tüp içerisinden çıkarılabilmesi ve müdahalede bulunabilmek için tüp 

içerisine yatak tasarımı gerçekleştirilmiştir. Önceki yatak tasarımının ihtiyaçları 

karşılamadığı anlaşılmış ve daha işlevsel bir tasarıma gidilmiştir. Tasarım 

sürecinde tüm bileşenlerin konumu belirlenmiş ve bileşen boyutlarına göre 

yatakta özgün dizayna gidilmiştir. Tasarlanan yatak, tüpü ortadan ikiye bölecek 

şekilde düz bir plaka, plakanın alt ve üst katmanlarında ek katmanlar olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Tüp içerisindeki yatak 3D yazıcıdan Pla Flament 

malzemesi kullanılarak üretilmiştir. 

Yatağa konulacak parçaların yerleri belirlendikten sonra sıkı geçme olacak 

şekilde katmanlar ve ek korumalar hazırlanmıştır. Bu sayede yatak üzerine 

konumlandırılan parçalar yerlerinden oynamayacak, araç hareket halinde iken 

bileşenlerin konumlarında herhangi bir kayma yaşanmayacaktır. Tüp 

içerisindeki klemensler için 2 katlı bir tasarım, ESC’ler için her ESC arasına bir 

duvar ve kondansatörlerin geleceği kısımlarda ise boşaltmalar yapılmıştır.  

ESC’lerin aralarına duvar konulmasının nedeni hem sıkı geçme yöntemiyle 

sürücünün oturtulması hem de diğer sürücülerde oluşması muhtemel 

sıcaklıkların birbirine etkisinin önüne geçilmesidir. ESC’lerin üzerinde 

bulunacak olan bir başka katmanda ise Pixhawk kontrol kartı bulunacaktır. 

Sürücülerin hemen üzerine konumlandırılmasının nedeni ESC’lere gönderilecek 

olan PWM değerlerini ileten kablonun rahatlıkla bağlanabilmesi ve tüp 

içerisindeki alanın faydalı kullanılabilmesi içindir. Bu katman plakaya sıkı 

geçme yöntemi ile sabitlenecektir. ESC’lere erişim ihtiyacı olması ESC’lerin 

hemen ilerisindeki alanda ise Jetson Nano Geliştirme Kartı ve kameranın 

konumlandırılması planlanmıştır. Bahsedilen bileşenler yatağın üst katmanında 

bulunmaktadır ve alt katman batarya için ayrılmıştır. 

Yatağın tüp içerisinde sabitlenmesi ise üç farklı şekilde sağlanmıştır. Bunlardan 

ilki yatak üzerinde 3 adet kulp bulunmaktadır ve bu kulplar tüpün sahip olduğu 

çap değerinden 1 mm küçük ölçü olacak şekilde tasarlanarak yatağın tüp 

içerisinde aşağı yukarı hareketi engellenmiştir. İkinci sabitleme yöntemi ise iki 

flanş arasına 2 adet saplama vida kullanılmıştır ve bu saplamalara yatak 4 

köşesinden sabitlenmiştir. Bu sabitleme sonucu yatağın tüp içerisinde dönme 

hareketi yapması engellenmiştir. Son olarak kullanılan sabitleme yöntemi ise tüp 

içerisinde ileri geri hareketinin kısıtlanması olmuştur. Kısıtlama yatağın bir 

ucunun formu verilirken flanşın iç ve dış yüzeyine dayanması ile sağlanmıştır. 

Diğer ucu için ise rakorlardan gelen kabloların boyutları hareketi kısıtlayıcı 

uzunlukta tutularak ileri ve geri hareketi kısıtlanmıştır. Tüp içerisindeki yatağa 

ait teknik resimler Ek 15, Ek 16, Ek 17 ve Ek 18’de verilmiştir. Şekil 4.16’da 

tasarlanan yatağın bilgisayar ortamındaki görseli ve elektronik bileşenlerin 

yerleşim planı gösterilmiştir. 
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Şekil 4.16. Tasarlanan yatak ve yerleşim planı 

Tasarım aşaması tamamlandıktan sonra üretimine geçilen yatak, test 

aşamalarında ekip üyelerinin araç üzerinde çalışmalarını kolaylaştırmış ve hız 

kazandırmıştır. Araç su içerisinde hareket halindeyken; tüp içerisindeki tüm 

bileşenlerin sabit kalması herhangi bir kablonun yerinden çıkması veya lehim 

ayrılması gibi durumların önüne geçmiş, bu sayede görevlerin gerçekleştirilmesi 

esnasında araç içerisindeki bileşenlerin hatası nedeni ile görevi 

gerçekleştirememe gibi durum engellenmiştir. Şekil 4.17’de üretilen yatağa ait 

görsel ve elektronik bileşenlerin yerleşimi ve birbirine bağlantısı gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.17. Tüp yatağı ve içerisindeki bileşenlerin montajlı hali 

Şekil x te görüldüğü üzere yatağın en arka kısmında klamensler, onların önünde 

allta ESC’ler ve ESC’lerin üzerinde Pixhawk, en önde ise jetson nano 

görülmektedir. Yatağın alt kısmında ise batarya bulunmaktadır.  

 

Arka kapaktaki bulunan rakorlar ve kablolar epoksi reçine ile kaplandığı için 

herhangi bir müdahale anında tüp içerisindeki bileşenlere erişim şu şekilde 
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olacaktır. Aracın ön kısmında bulunan flanş akrilik tüpten demontaj edilecektir. 

Flanş çıkarıldıktan sonra akrilik tüp dışa doğru çekilecek ve tüp içerisindeki 

yatağa erişim sağlanmış olacaktır. Erişim sağlandıktan sonra gerekli tüm 

müdahaleler kolaylıkla sağlanabilir hatta istenilen herhangi bir elektronik 

bileşen çıkarılıp yerine yenisi koyulabilmektedir. 

 

Tüp içerisindeki bileşenlere müdahale edilmesi için öncelikle tüp ile şasi 

arasındaki bağlantıyı sağlayan (bknz. Şekil 4.18-a) cırt cırt bant çıkarılmalıdır. 

Cırt cırt bant çıkarıldıktan sonra (bknz. Şekil 4.18-b) akrilik tüp ve flanş 

bağlantısının demontajı gerçekleştirilir. Daha sonrasında ise akrilik tüp çekilerek 

çıkarılır. Tüp içerisindeki yatak müdahale edilebilir hale getirilmiştir(bknz. Şekil 

4.18-c şıkkı). 

 

Şekil 4.18. Tüp demontaj adımları 

Rakorlar 

Elektronik bileşenlerin muhafazası için kullanılan sızdırmazlığı sağlanmış 

akrilik tüp arka kapağında motor kabloların tüp içerisine girişini sağlayan 

rakorlar ön tasarım raporu aşamasında 3D yazıcı yardımı ile PLA Flament 

malzemesinden üretilmesi planlanmıştı. Yapılan sızdırmazlık testleri sonucu 

PLA Flament yerine Alüminyum malzeme kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Yapılan bu değişikliğin nedeni 3D yazıcıdan basılan parçalara diş açma işlemi 

sırasında hassasiyetinin kaybolması, tolerans değerlerinin karşılanamaması, 

M16 diş açılan rakora somun vasıtası ile sıkılması sonrası belirli bir süre 

geçtikten sonra yazıcı parçalarının ortadan çatlaması olmuştur. Parçaların 

a) 
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çatlamasının nedeni olarak basım sırasında malzeme içerisinde boşlukların 

oluşması ve bu boşluklara su dolarak oluşan gerilmelerin karşılanamaması 

olarak düşünülmüştür.  

Şekil 4.19-a şıkkında test öncesi rakor somun ve o ring elemanlarının görüntüsü, 

b şıkkında test sırasında kaydedilen görüntü ve c şıkkında ise test sonrası 

malzemenin çatlamış hali gözükmektedir.  

 

Şekil 4.19. Pla Flament malzemesinden üretilen rakorların test aşaması 

Bu problemle karşılaşılması sonucu yarışma anında ve yarışma anına hazırlık 

aşamasında beklenmedik zamanda tekrardan bu problemin oluşması aracın su 

almasına, içerisindeki elektronik bileşenlerin zarar görmesine ve en kötüsü 

yarışmadan elenmemize neden olacaktı. Bu ihtimallerin ortadan kaldırılması 

amacıyla malzeme açısından kalitesi bilinen ve kolay işlenebilir, yük altında 

çatlama, kırılma vs. yapmayan alüminyum malzemeden talaş kaldırma yöntemi 

ile işlenmiş rakorların kullanımına geçilmiştir.  Yarışma ve araç hareket testi 

esnasında kullanılacak rakorların ortalarında kablo çapı kadar delik açılmış, 

sızdırmazlık testi esnasında kullanılacak rakorlarda ise delik bulunmayıp iç 

kısımları dolu olarak bırakılmıştır. Ek 19’da rakora ait teknik resim 

gösterilmiştir. Şekil 4.20’de üretilen rakorlara ait görsele yer verilmiştir. 

 

Şekil 4.20. İçi dolu ve içi boş olarak üretilen rakor parçaları 
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Sızdırmazlığı sağlanmış muhafaza tüpünde kullanılacak olan rakorların su 

geçirmediğini ve işlevinin doğru gerçekleştiğinin test edilmesi gerekmektedir. 

Öncelikle içi dolu rakor test edilmiştir ve kullanılan rakor sayısı 1 adettir. Bir 

adet olmasının ve dolu rakor kullanılmasının sebebi insan hatası, kabloların 

etrafından su kaçağı ve rakor sayısı arttıkça bu gibi parametrelerin artmasıdır. 

Hata oluşturabilecek parametreler en aza indirilerek rakorların uygunluğunun 

test edilmiştir. Şekil 4.21-a şıkkı arka kapak üzerine montajı gerçekleştirilen 

rakor, o ring ve somun, b şıkkında ise test esnasında kaydedilen görüntüye yer 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.21. İçi dolu Rakorun test edilmesi 

İçi dolu rakor 18 saat boyunca su içerisinde bekletilmiş, su içerisine indirilirken 

tüp içerisine selpak havlu konularak peçetelerin ıslaklığı gözlemlenmiştir. 18 

saat sonra tüp içerisindeki kâğıt havlularda herhangi bir ıslaklık gözükmemiştir.  

Alüminyum rakorun doğru işlendiği ve görevini yerine getirdiği anlaşılınca bir 

sonraki aşamaya geçilmiştir. Diğer aşamanın içeriği ise kabloların rakor 

içerisinden geçirilip sızdırmazlığının sağlanarak yarışma esnasında kullanılacak 

yapıya kavuşturulmasıdır. Rakorlara açılan delik çapı ile, içerisinden geçirilecek 

kablo çapları birbirine eşit tutularak sıkı geçme yöntemi ile montajlanmıştır. 

Kabloların hareket etmesi sonucu oluşabilecek su kaçaklarını önlemek amacıyla 

da rakorun ön kısmında bulunan hazne reçine epoksi yardımı ile kaplanmıştır. 

Bu sayede delik içerisindeki kalabilecek boşluklar doldurulmuş ve delik 

üzerinde ek katman oluşturularak sızdırmazlık sağlanmıştır. Şekil 4.22’de 

rakorlara reçine dökülmüş ve kurumaya bırakıldığı andaki görsel gösterilmiştir. 
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Şekil 4.22. Kurumaya bırakılan epoksi reçine ve rakorlar 

24 saat kurumaya bırakılan epoksi reçineler tamamen donduktan sonra 

sızdırmazlığını test etme aşamasına geçilmiştir. Araç montajı tamamlandıktan 

sonra (flanşların tüpe montajı,  tüpün şasiye montajı, itici motorların nozzle’lara 

montajı ve sonrasında şasiye montajı,) genel sızdırmazlık testi için havuz 

ortamına geçilmiştir. Olası bir su kaçağında elektronik bileşenlerin zarar 

görmemesi için muhafazası sağlanmış tüp içerisine herhangi bir kart, batarya, 

ESC vs. bulundurulmamıştır. Yarışma esnasında araç su içerisinde askıda kalır 

vaziyette olacaktır ancak sızdırmazlık testi için oluşabilecek en büyük basınç 

tercih edilmiştir. En büyük basınç ise havuz dibinde olacaktır. Aracı havuz 

dibine batırmak ve belirli bir süre su altında tutabilmek için tüp içerisine ağırlık 

eklenmiştir. Bu sayede araç havuza bırakıldığı zaman dış kuvvet ihtiyacı 

duymadan havuz zeminine inecektir. Tüp içerisinde; tüpü, flanşları ve rakorları 

çevreleyecek şekilde selpak havlu serilmiştir. Test sonrası olası su kaçaklarının 

rahatlıkla tespit edilmesi amacıyla bu havlu serilme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Havuza bırakılan aracın su içerisinden rahatlıkla çıkarılabilmesi için araç ip ile 

bağlanmıştır ve su içerisine de ip yardımıyla indirilmiştir. Şekil 4.23’te araç 

havuza indirilmeden önce sızdırmazlık tespiti için uygulanan adımların 

tamamlanmış hallerine ait farklı görsellere yer verilmiştir. 
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Şekil 4.23. Araç Sızdırmazlık testi öncesine ait görseller 

Araç 1.55 metre derinliğe sahip havuzun tabanına ip yardımıyla 

konumlandırılmıştır (bknz. Şekil 4.24-a). Araç havuz dibine indirilirken video 

kaydı alınmıştır ve bu link üzerinden erişilebilmektedir 

(https://youtu.be/m9KzQ_C1VDs). Videodan belirli aralık sonrası alınan görsel 

rapora eklenmiştir (Bknz. Şekil 4.24-b). Araç 1.55 metre derinlikteki havuz 

zeminine ulaştığı andaki görsel Şekil 4.24-c şıkkında gösterilmiştir. 

https://youtu.be/m9KzQ_C1VDs
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Şekil 4.24. Aracın ilk havuz testi 

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri 

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen analizler teknolojinin her geçen gün 

gelişmesi ile birlikte daha aktif bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. 

Hayatımızda yer edinmiş çeşitli ürünler, tasarım safhasında iken bir çok 

analizlere tabi tutularak optimum tasarımın üretilmesini hedeflemektedir. 

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri, denizcilik sektöründe sualtı 

araştırmaları ve fotoğraflanmasının yanı sıra askeri operasyonlarda da kritik rol 

üstlenen insansız su altı araçlarının tasarım aşamasında uygulanan analizlerden 

birisidir. Hesaplamalı akışkanlar analizinin sualtı araçlarında uygulanma 

biçimini incelemek gerekirse karşımıza 2 farklı analiz biçimi çıkmaktadır. 

Bunlardan ilki araç üzerindeki itici motorların çalışmasının modellemesi sonucu 

aracın sahip olduğu itki kuvveti ve hız değerlerinin bulunmasıdır. İlk durumu 

farklı biçimde tanımlamak gerekirse; akışkan alanı statik kalırken sualtı aracının 

hareket etmesidir. Diğer analiz yönteminde ise sualtı aracı statik olarak sabit 

dururken, akışkanın duran aracın üzerine sabit hızla gönderildiği durumdur. 

Sürükleme kuvveti sadece sualtı aracı ve sıvı arasındaki bağıl harekete bağlı 

olduğundan, iki durumdan elde edilen sonuç aynıdır [2]. 

Teslim edilen ön tasarım raporunda hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi 

olarak ilk durum simule edilmiş ve aracın sahip olduğu itki kuvveti ve 

maksimum hız değerleri hesaplanmıştır. İlk durum sonucu elde edilen verilerin 

kontrol edilmesi amacıyla ikinci duruma ait akış analizinin gerçekleştirilmesi 
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uygun görülmüştür. İlk durumda elde edilen maksimum hız değeri ikinci 

durumun giriş parametresi olacaktır. Giriş parametresi değeri sabit olarak duran 

araç üzerine gönderilecek akışkanın sahip olduğu hız değeri olacaktır. Analiz 

sonucunda araç üzerinde ve çevresinde oluşan basınç değerleri görselleştirilip 

yorumlanacaktır, ek olarak araç çevresinde oluşan hız ve türbülans değerlerinin 

görselleştirilmesi gerçekleştirilerek ilk durumdaki değerlerle karşılaştırılacaktır. 

Araç çevresinde akışkanın izlediği yol bilgisayar ortamında canlandırılarak 

video kaydı linki olacak şekilde rapora eklenecektir. 

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizlerinin gerçekleştirilmesi için hesaplama 

alanı tanımlanması gereklidir. Hesaplama alanı çözümlemelerin 

gerçekleştirileceği alan olacağı için boyutu önem arz etmektedir [6]. Bilgisayar 

ortamında yapılan hesaplamaların gerçeğe en yakın şekilde modellenmesi amacı 

ile hesaplama alanı TEKNOFEST komitesi tarafından paylaşılan şartnamede 

yazan 10 m x 5 m x 2 m ebadındaki havuz ortamıdır. Sabit olarak hareketsiz 

duracak sualtı aracı hesaplama alanının ortasına konumlandırılmıştır. Şekil 

4.25’te hesaplama alanı gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.25. Hesaplama alanı 

Şartnamede belirtilen, su altı robotları 3 metre derinliğe kadar suya dayanıklı 

olmalıdır kıstasına istinaden analizde 3 metre derinliğindeki suyun oluşturacağı 

basınç giriş parametresi olarak modellenmiştir. Analizde atmosfer basıncına 

oluşan su basıncı eklenmiştir. Denklem 4.3’te oluşacak su basıncı gösterilmiştir. 

𝑃 = 𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 ℎ                                                                                                 (4.3)    

Burada;  

P= Basınç (Pa) 

𝜌 = Yoğunluk (1000 Kg/m3) 

g = Yer çekimi ivmesi (9,81 m/s2) 

h = Derinlik (m) 

3 metre suyun sahip olduğu basınç; 

𝑃 = 1000 x 9,81 x 3  

P = 29430 Pascal’dır.  
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Giriş parametresi olarak girilen basınç değeri Denklem 4.4’te gösterilmiştir. 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛ç = 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤 + 𝑆𝑢 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛𝑐𝚤                             (4.4)  

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑏𝑎𝑠𝚤𝑛ç = 101325 + 29430 = 130755 𝑃𝑎’dır 

Analizde kullanılan basınç birimi Megapascal (MPA) olarak seçilmiş Pascal 

değerleri Megapascal cinsine çevrilmiştir. 

Başlangıç parametrelerinin modellenmesi ve analize hazırlık 

SolidWorks Flow Simulation modülünde gerçekleştirilen akış analizlerinde 

kullanılan giriş parametreleri şu şekilde sıralanmaktadır. Yapılan analiz dış akış 

analizi olduğu için Analysis type olarak external seçilmiş, yer çekimi ivmesi 

olarak Y ekseninde -9,81 m/s2 uygulanmıştır, eksi işareti yönü temsil etmektedir. 

Referance axis olarak aracın ileri hareketi olacak şekilde modellenmiş ve araç 

uzunluğuna paralel eksen olan Z ekseni seçilmiştir. Girilen parametreler Şekil 

4.26-a şıkkında gösterilmiştir. Şekil 4.26-b şıkkında ise basınç değeri olarak 

0,130755 MPA, ortam sıcaklığı olarak 25 0C derece, akışkan hızı için ise referans 

eksen olan Z yönünde -10 m/s’lik değerler girilmiştir. Hız değerinde kullanılan 

eksi işareti yönü tanımlamak amacıyla kullanılmıştır. Akışkan türü ise su olarak 

seçilmiştir. 

 

Şekil 4.26. Tanımlanan giriş parametreleri 

Analizin çözümlenmesi için gerekli parametreler sisteme girildikten sonra, 

programın bu bilgiler eşliğinde hangi değerlerin hesaplatılması gerektiğini 

belirtmek gereklidir. Programda Goals başlığı altında hesaplanması istenilen 

parametreler girilmiştir. İstenilen parametreler 2 farklı tür olacak şekilde 

seçilmiştir. Bunlardan ilki Globals Goal (GG) olarak girilmiştir ve aracın genel, 

tüm, kısımlarını çözüme katan hedeftir. Diğer yöntem ise Surface goal (SG) 

olarak tanımlanan kısımdır ve bu kısım altında sadece seçilen yüzeylerdeki 

sonuçların çözümlenmesi ve listelenmesi anlamına gelmektedir. Şekil 4.27’de 

de görüldüğü üzere yapılan hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizinde 

çözümlenmesi istenilen parametreler basınç değerleri, hız değerleri ve çeşitli 

türbülans değerleridir (türbülans uzunluğu, süresi, yoğunluğu vb.). 
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Şekil 4.27. Çözümlenmesi istenilen parametreler 

Analiz başarı ile çözümlendikten sonra sonuçların görselleştirilmesi ve sayısal 

değerlerin incelenmesi gerekmektedir. Şekil 4.28’de analiz sonuçlarının farklı 

şekilde değerlendirilmesini sağlayan modüller gösterilmektedir. Raclab Kapsül 

Nova ekibinin hazırlamış olduğu Kritik Tasarım Raporunda verilen analiz 

sonuçlarının görselleştirilmesi ve sayısal değerlerin okunması sırasında 

kullanılan modüller kırmızı kutucuklarda gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.28. Analiz sonuçları için kullanılan modüller 

Şekil 4.28’de gösterilen 1 numaralı modül istenilen değerin kesit görünümünün 

alınmasında, 2 numaralı modül istenilen değerin yüzeyde oluşturduğu sonuçların 

görselleştirilmesinde, 3 numaralı modül akışkanın araç çevresinde izlediği yolun 

farklı şekillerde görselleştirilmesinde, 4 ve 5 numaralı modüller oluşan 

sonuçların sayısal değerleri ve buna karşılık gelen grafiklerin oluşturulmasında 

ve 6 numaralı modülde ise oluşan sonuçların animasyonunun gerçekleştirilmesi 

sağlanmıştır.  
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Hesaplamalı akışkanlar dinamiği analiz sonuçları 

Basınç 

Tasarlanan su altı aracı, 10 m/s yani 19,43 Knot hız ile 3 metre derinlikte tam 

gazda seyir halindeyken araç yüzeyinde oluşan basınç incelenerek kullanılan 

malzemelerin dayanımı test edilmiştir. Araca çarpan akışkanın yön değiştirmesi 

sonucu hız farklılıkları oluşmuş bunun sonucu olarak araç çevresindeki basınç 

değerleri değişim göstermiştir. Şekil 4.29’da araç yüzeyinde oluşan basınç 

dağılımı sırası ile izometrik ve önden olacak şekilde gösterilmiştir. Oluşan 

basınç değerleri belirli aralıklara bölünmüş ve her bir aralığa karşılık gelen 

değerler farklı renk ile gösterilmiştir. Araç yüzeyinde oluşan maksimum basınç 

0,2 MPA’dır ve kırmızı renk ile gösterilmiştir. Oluşan maksimum basıncın araç 

ön kısmında oluşmasının nedeni hızla akan akışkanı karşılayan ilk yüzeylerin ön 

kısımda olmasıdır. Aracın arka kısımları incelendiğinde daha stabil bir basınç 

dağılımı olduğu görülmektedir. Su altı aracında kullanılan malzemelerin akma 

mukavemetleri incelendiğinde, en düşük akma mukavemetine sahip parçadan 

çok daha düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle su altı aracı kullanım 

açısından güvenli bulunmuştur. 

 

Şekil 4.29. Araç yüzeyinde oluşan basınç dağılımı 
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Hız değişimlerinin sonucu olarak araç çevresinde basınç farklılıkları oluşmuş ve 

Şekil 4.30’da gösterilmiştir.  

 

Şekil 4.30. Araç çevresinde oluşan basınç dağılımı 

Şekil 4.30’da görüldüğü üzere oluşan basınca karşılık gelen değerler farklı 

renkler ile renklendirilmiştir. Şekil 4.29’daki basınç değerleri ile 

karşılaştırıldığında aynı bölgelerde oluşan basınçların birbirine uyumlu 

değerlerde olduğu görülmektedir. 

Hız 

19,43 Knot hız ile hareket eden akışkan araç üzerine gönderilmiş ve araç 

çevresinde oluşan hız dağılımları Şekil 4.31’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.31. Araç çevresinde oluşan hız dağılımı 

Şekil 4.31’de görüldüğü üzere araca çarpan akışkan tanecikleri hızlanmış veya 

yavaşlamıştır. Oluşan hız değerleri belirli aralıklara bölünmüş ve her bir aralığa 

karşılık gelen değerler farklı renk ile gösterilmiştir. 

Araç ile karşılaşan akışkanın izlediği yol Şekil 4.32’de sırasıyla izometrik açıdan 

ve yandan görünüm olacak şekilde gösterilmiştir. 
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Şekil 4.32. Akışkanın araç çevresinde izlediği yol 

Şekil 4.32 incelendiğinde, aracın ön kısmıyla karşılan akışkanın çarpışma 

etkisiyle yön değiştirdiği ve hızının değiştiği görülmektedir. Yön değiştiren 

akışkanın bazı bölgelerde girdaplar, türbülans, oluşturduğu gözlemlenmektedir. 

Oluşan bu hız değişimleri sonucu basınç değişimleri gerçekleşmiştir. Şekil 

4.33’te akış çizgileri yan ve üst görünüşten gösterilmiştir. 
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Şekil 4.33. Akış çizgileri 

Türbülans 

Araç çevresinde hareket eden akışkanın hızımım değişmesi sonucu basınç 

farklılıklarının oluşmasından bahsedilmiş, oluşan basınç farklılıklarının da 

girdaplar oluşturduğundan söz edilmişti. Türbülans bölgeleri veya girdapların ne 

gibi olumsuz sonuçlar doğuracağını incelemek gerekirse; aracın sahip olduğu 

sürükleme katsayısına olumsuz etki edecek, bunun sonucunda da aracın daha 

fazla enerji harcamasına neden olacaktır. Su altı araçlarında güç kaynağı olarak 

batarya kullanıldığında kullanıcı aynı batarya kapasitesi ile daha uzun süre 

çalışma olanağı sunan su altı aracını tercih edecektir. Aynı zamanda oluşan 

girdaplar nedeni ile araç kontrolünde zorluklar yaşanabilir, bu gibi durumlarda 

istenilen görevlerin gerçekleştirilmesi güçleşebilir ve operasyonun hassasiyeti 

kaybedilebilmektedir. 

Tasarlanan su altı aracının türbülans özellikleri yapılan hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği analizlerinde araştırılmış, sahip olduğu karakteristik özelliği tespit 

edilmiştir. Şekil 4.34’te analiz sonucu tespit edilen maksimum türbülans 

uzunluğuna ait grafik gösterilmiştir. Grafikte ilk iterasyondan 390. iterasyona 

kadar olan türbülans uzunlukları gösterilmiştir. İlk 100 iterasyon boyunca 

değerlerin değişmesi çözümün henüz yakınsamadığı anlamına gelmekte ve 150 

– 390. iterasyon arasında değerin sabit olarak kaldığı görülmektedir. Sabit bir 
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şekilde devam etmesinin sebebi çözümün yakınsadığı ve yapılan her bir 

iterasyon sonucunda aynı değerlerin elde edildiğidir. 

 

Şekil 4.34. Maksimum türbülans uzunluğuna ait veri 

Grafikten de görüldüğü üzere araca ait maksimum türbülans uzunluğu 0,05 

metre yani 5 santimetredir. Bu mesafenin kısa olması araç seyir halindeyken 

türbülanstan kaynaklı direnç kuvvetlerinin yüksek değerlere ulaşmayacağını 

göstermektedir. Yüksek direnç kuvvetlerinin olmaması araç stabilizasyonunu 

kolaylaştıracak, otonom görevler daha stabil şekilde gerçekleştirilecektir. 

Stabilizasyonun kolay sağlanması motorlara müdahaleyi azaltacak bunun 

sonucunda ise batarya ömrü uzatılarak operasyon süresi artırılmış olacaktır. 

Şekil 4.35’te araç çevresinde oluşan türbülans dağılımı kesit görünümü, Şekil 

4.36’da ise akışkanın izlediği yol ve türbülans değerleri farklı açılardan 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.35. Araç çevresinde oluşan türbülans dağılımı kesit görünümü 
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Şekil 4.36. Akışkanın izlediği yol ve türbülans değerleri 

Oluşan türbülans değerleri belirli aralıklara bölünmüş ve her bir aralığa karşılık 

gelen değerler farklı renk ile gösterilmiştir. Şekil 4.35 ve Şekil 4.36’daki aynı 

bölgeye denk gelen kısımlardaki değerler karşılaştırıldığında değerlerin birbiri 

ile örtüştüğü görülmektedir. Araç çevresinde oluşan türbülans değerleri 

çoğunlukla en düşük seviyede olduğu görülmekte ve kritik değerlere 

erişilmediği anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar eşliğince, aracın türbülans karakteri 

bakımından iyi özelliklere sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

İlgili analizlere ait simülasyon ortamında kaydedilen videolara bu link üzerinden 

erişebilirsiniz (https://youtu.be/ivKWYSrCoLY). 

Isı transferi - sıcaklık analizleri 

Malzeme davranışına etki eden temel faktörlerden bir tanesi de sıcaklık etkisidir. 

Ortam sıcaklığının artmasıyla malzemelerde şekil değişimi meydana 

gelebilmekte ve bir yandan da malzemelerin mukavemetinde düşüş 

görülebilmektedir. Sıcaklığın olumsuz etkisinden kurtulmak veya en aza 

indirmek için malzeme seçimi önem taşımaktadır. 

https://youtu.be/ivKWYSrCoLY
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Su altı aracında elektronik kartların muhafaza edilmesi için akrilikten yapılmış 

bir boru, alüminyum flanş ve oringler kullanılarak sızdırmaz bir tüp 

oluşturulmuştur. Elektronik kartların yerleştirileceği bir yatak ise PLA 

malzemesinden üretilmiş ve tüpün merkezine montajlanmıştır. Şekil 4.37-a 

şıkkında de analizde kullanılan malzeme girdileri, Şekil 4.37-b, c, d ve e şıkkında 

ise malzemelerin özellikleri gösterilmiştir. Dış ortam ile ilişki kesilen tüp, suyun 

içeri girmesini engellemesine karşı içerideki çeşitli kartların oluşturduğu 

sıcaklığın olumsuz etkisinde kalmıştır. Aracın görevleri tamamlamak için su 

altında geçireceği vakit düşünülerek, tüpün içerisinde meydana gelebilecek 

sıcaklığın akrilik tüp ve elektronik kartlar üzerindeki etkisi Ansys programında 

analiz edilerek araştırılmıştır.  

 

Şekil 4.37. Analizde kullanılan özellikler 
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Analiz zamana bağlı olduğu için Ansys programının Transient Thermal 

modülünde gerçekleştirilmiştir. Öncelikle tüpün ana maddesi olan akrilik, 

flanşların imal edildiği alüminyum ve yatağın imal edildiği PLA malzemelerinin 

özgül ısı kapasiteleri ve ısı iletkenlik katsayıları belirlenmiştir. Bu bilgiler 

olmadan termal analiz gerçekleştirilemeyeceği için program içinde malzeme 

özelliklerine eklenmiştir. Ardından aracın su altında maksimum geçireceği süre 

5 dakika olarak belirlenmiştir. Belirlenen süre, verilen görevleri başarılı bir 

şekilde yerine getirebilmemiz için kullanabileceğimiz üst limittir. Süre 5 eşit 

parçaya bölünerek analiz 5 adımda gerçekleştirilmiştir. Havuzun sıcaklığı tüpün 

dış yüzeylerine verilmiş olup her adımda 25 derece olarak belirlenmiştir. Tüpün 

iç sıcaklığını oluşturmak için de içerideki kartlardan sıcaklık artışında öncelikli 

olumsuz davranışı gösteren jetson kartı ve bunula birlikte ESC sürücüleri 

referans alınmıştır. Yatak üzerine modellenen jetson başlangıçta 24 derece 

olarak düşünülmüş, her 60 saniyede 2 derece artırılarak 300 saniye sonunda 34 

dereceye ulaştırılmıştır. Aynı şekilde yatak üzerine modellenen ESC 

sürücülereine 24 derece olarak verilen girdi, her adımda 1 derece yani her 60 

saniyede 1 derece artırılarak 300 saniye sonunda 29 dereceye ulaştırılmıştır. 

Şekil 4.38-a şıkkı de tüpün dışına verilen girdiler, Şekil 4.38-b şıkkında jetson 

kartına verilen girdiler ve Şekil 4.38-c şıkkında ise ESC sürücülerine verilen 

girdiler gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.38. Programa verilen girdiler 

Analiz sonucuna jetson kartının yatak konumunda bulunduğu bölgede sıcaklığın 

300 saniye sonunda maksimum 40 derece, ESC sürücülerinin bulunduğu 

bölgede ise maksimum 30 derece olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar ele 
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alındığında kartlar üzerindeki sıcaklığın kartların çalışma sıcaklıklarının altında 

olduğu belirlenmiş ve yaşanabilecek olumsuz bir durum öngörülmemiştir. 

Ayrıca jetson kartının üzerinde soğutucu fan bulunmaktadır. Bu fan analizde 

modellenmemiş olup, elde edilen veriler en kritik durumu göstermektedir.  Şekil 

4.39’da tüp içinde meydana gelen sıcaklık dağılımları ve Şekil 4.40’da ise tüp 

içerisindeki yatakta meydana gelen sıcaklık dağılımı gösterilmiştir. 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.39. Tüpte meydana gelen sıcaklık dağılımı 

 

Şekil 4.40. Yatakta meydana gelen sıcaklık dağılımı 

Yapılan analizin ardından Thermal Transient modülüne Static Structural modülü 

eklenerek termal genleşme analizi yapılmıştır. Bu analiz, oluşan sıcaklık altında 

tüpün davranışını incelemek ve tüpte oluşabilecek şekil bozukluklarını 

gözlemlemek amacıyla yapılmıştır. Static Structural modülünde girdi sadece 

transient thermal modülünün sonucu olarak verilmiştir. Yapılan analiz, sıcaklık 

artışından meydana gelen gerilmenin tüpte hiçbir şekilde şekil bozukluğuna yol 

açmayacağı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca meydana gelen gerilmenin de 

akma mukavemetinin çok altında olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 4.41’de tüpte 

meydana gelen deformasyon dağılımları gösterilmiştir. 
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Şekil 4.41. Tüpte meydana gelen deformasyon 

İlgili analize ait simülasyon ortamında kaydedilmiş videoya bu link üzerinden 

erişebilirsiniz (https://youtu.be/_XnaAw1myow). 

Aracın hareketi 

Şasi yapısı ve geometrisine ek olarak tahrik sistemi, aracın stabilite özelliği için 

önemli bir rol oynamaktadır. Araç stabilitesi ne kadar hassas olursa, aracın su 

altı performansı o kadar verimli hale gelmektedir. İyi bir stabilite, güçlü yatay 

ve dikey hareketlerinin yanı sıra otonom görevlerin daha kolay bir şekilde icra 

edilebilmesini sağlamaktadır. Aracın hareketi, 6 adet fırçasız itici kullanılarak 

sağlanmaktadır. Yatay düzlemdeki hareketi için 4 adet itici x ekseniyle 45 

derecelik açı yapacak şekilde araç şasisinin dört köşesine konumlandırılmıştır. 

Bu konumlandırma, ileri geri hareketin yanı sıra aracın kendi etrafında 

dönmesini ve sağa sola gitmesini de sağlamaktadır. Dikey hareket içinse 2 adet 

itici araç şasisinin orta noktasına konumlandırılmıştır. Bu konumlandırma 

sayesinde araç düşey hareketi olan yükselme ve alçalma hareketini 

gerçekleştirmekte ve istenilen durumlarda ise aracın sağa sola yatış hareketini 

sağlamaktadır. Bu konfigürasyonlar ile araca 2 dönel ve 3 öteleme hareketi 

olmak üzere toplam 5 serbestlik derecesi (DOF) kazandırılmıştır. Şekil 4.42’de 

araç üzerinde aracın sahip olduğu serbestlik dereceleri konfigürasyonları 

gösterilmiştir. 

https://youtu.be/_XnaAw1myow
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Şekil 4.42. Aracın serbestlik derecesi konfigürasyonları 

4.2.2. Malzemeler  

Araçta kullanıllan bileşenler malzeme çeşitlerine göre sınıflandırılmış ve 

başlıklar halinde açıklanmıştır. 

İtici motorlar 

Su altı iticileri, pervane ve nozuldan oluşan su altında hareket etmek için elektrik 

tahrikine ihtiyaç duyan tüm su altı robotları olarak adlandırılır. Su altı 

araçlarında farklı motor sayıları ve konumlandırma çeşitliliği ile değişik 

konfigürasyonlarda amaca yönelik olarak itici motorlar tercih edilebilmektedir 

[7,8]. 

Su altında aracının yüksek hareket kabiliyetinin sağlanması amacıyla 6 adet XA 

2212 980KV fırçasız motor kullanılması kararlaştırılmıştır. Motor’a ait teknik 

detaylar Tablo 4.1’de, teknik resmi ve motor ise Şekil 4.43’te gösterilmiştir. 

Tablo 4.1. Motora ait teknik veriler 

Motor 

Tipi 

Gerilim 

(V) 

Prop. 

Boyutları 

Mevcut 

A 

İtme 

(G) 

Güç 

(W) 

Verimlilik 

(G/W) 
RPM 

XA 

2212 

980KV 

12 
APC 10 

* 4.7 
15.1 880 181.2 4.9  6960 

8 
APC 10 

* 4.7 
9.5 550 76  7.2 5470 

12 
APC 9 * 

6 
12.3 730 147.6  4.9 8220 

8 
APC 9 * 

6 
 7.1 400 56.8  7.0 6090 
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Şekil 4.43. Motora ait görsel 

Epoksi Reçine 

Kimyasal açıdan oldukça sağlam ve güçlü olan epoksiler genellikle iki 

bileşenden oluşur. Belirli bir süre sonra sıvı halden katı hale geçer ve 

yapıştırıldığı yüzeye sıkıca tutunur. Epoksi reçinelerin suya, alkaliye ve aside 

karşı dirençleri oldukça iyidir. Bu sebeplerden dolayı sualtı aracında kullanılan 

fırçasız motorları epoksi reçine ile kaplayarak sızdırmazlığın sağlanmasıyla suya 

karşı dayanalıklı ve uzun süre su altı çalışma saatlerine dayanabilmesi 

amaçlanmıştır. Kullanılan epoksi reçine Şekil 4.44’te gösterilmiştir ve renk 

olarak siyah seçilmiştir. Siyah renk seçilmesinin nedeni şeffaf reçine kullanıldığı 

durumda test ve kaplama aşamalarında kullanıcıya gözle muayene kısmında 

zorluk çıkarmasıdır. 

 

Şekil 4.44. Kullanılan epoksi Reçine 

Pleksiglas 

Pleksiglas (akrilik) malzeme, ışık geçirgenliği yüksek, darbelere karşı dayanıklı 

bir malzeme olmasının yanı sıra hızlı imalat ve revize edilebilme imkânı 

sunmasından dolayı tercih edilmiştir. Tasarımızdaki muhafaza tüpü, kameranın 

görüş açısını artırmak amacı ile fanus şeklinde tasarlanmış ön kapak, arka 

kapajta kullanulması planlanan plaka için pleksiglas malzeme kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Şekil 4.45’te akrilik tüp, fanus ve arka kapak gösterilmiştir. 
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Şekil 4.45. Pleksiglas malzemeden üretilmiş parçalar 

PLA Flament 

Hammadde olarak mısır nişastası ve şeker kamışından üretilen organik bir 

biyopolimer ve termoplastik olan PLA (Polylactic Acid); sert yapısı, hafif ve 

darbelere karşı mukavemetli olması gibi özelliklerinden dolayı kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 3 boyutlu yazıcı kullanılarak basılan Nozzle ve pervane 

parçaları PLA Flament malzemesinden imal edilmiştir. Şekil 4.46’da üretilen 

nozzle ve pervane görülmektedir. 

 

Şekil 4.46. PLA flament malzemesinden üretilmiş pervane ve nozzle 

Alüminyum 

Şasi iskeletinde kullanılan 30x30 sigma profillerin alüminyum malzemeden imal 

edilenlerin kullanılması kararlaştırılmıştır. Kolay parça temini ve düşük 

maliyeti, alüminyum malzemeden üretilmiş profillerin seçilmesinin başlıca 

nedenlerindendir. Şekil 4.47’de seçilen alüminyum profile ait fotoğraf 
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gösterilmiştir. Sigma profiller metre boyutlarında sipariş edilmiş, tasarımdaki 

gerekli boyutlara göre kesilmiştir. 

 

Şekil 4.47. Alüminyum sigma profil 

Sızdırmazlık amacıyla kullanılan flanşın alüminyum malzemeden imal 

edilmiştir. Alüminyum seçilmesinin sebebi, diğer malzemelere göre kolay 

işlenebilir yapıya sahip ve imalat aşamasında çarpılma riskinin daha düşük 

olmasıdır. Şekil 4.48’de üretilen flanşlar görülmektedir. Araçta iki adet flanş 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 4.48. Alimünyum malzemeden üretilmiş flanş 

Sızdırmazlığı sağlayan elemanlardan biri olan rakorlar, alüminyum malzemeden 

üretilmiştir. 7 adet içi delikli, bir adet içi dolu olacak şekilde 8 adet rakor 

üretilmiştir. Dolu rakor test aşamasında kullanılacak olup yarışma esnasında içi 

delikli rakorlar araç üzerinde kullanılacaktır. Üretilen rakorlara ait görsel Şekil 

4.49’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.49. Üretilen rakorlar 
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Solvent bazlı akrilik boya 

Araçta kullanılan nozzle’lar ve tüp içi yatağın göze hitap etmesi amacı ile 

boyanması kararlaştırılmıştır. Kullanılan boya su içerisinde özelliğini 

yitirmeyecek ve aynı zamanda yüzeye de iyi yapışan yapıda olmaldır. Bu 

nedenden dolayı öncelikle Plastik yüzey astarı ile bir kat astar atılmıştır. Kuruma 

işlemi gerçekleştikten sonra ise 2 kat siyah boya malzeme yüzeylerine atılmıştır. 

Şekil 4.50’de kullanılan boyaya ait görsel bulunmaktadır. 

 

Şekil 4.50. Kullanılan boya 

O-ring 

Sızdırmazlık su altı araçları için en önemli konu başlıklarından birisidir. 

Sızdırmazlık elemanı olarak kullanılan parçalardan birisi de o-ring sızdırmazlık 

elemanıdır. Araç üzerinde Alüminyum flanşların dış ve tüp içerisinde kalan 

yüzeylerinde, arka kapakta bulunan rakorların üzerinde kullanılarak sızdırmazlık 

işlemi sağlanmıştır. Kullanılan o-ringler bulunduğu bölgeye göre değişik iç ve 

dış çap değerlerine sahiptir. Şekil 4.51’de araçta kullanılan o-ring elemanına ait 

görsele yer verilmiştir. 

 

Şekil 4.51. Sızdırmazlık elemanı o-ring 
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Cırt Cırt Bant 

Cırt cırt bantlar kolay temin edilebilir ve ucuz olmasının yanı sıra çeşitli 

biçimlerdi parçaların birbirine montajlanmasında kolaylık sağlar. Ekibimiz 

tarafından sızdırmazlığı sağlanan muhafaza tüpünün şasiye sabitlenmesinde cırt 

cırt bant kullanılması kararlaştırılmıştır. Tüpün başında ve sonunda olmak üzere 

iki noktadan tüpü kavrayacak şekilde cırt cırt bant kullanılmıştır. Şekil 4.52’de 

kullanılan cırt cırt banta ait görsele yer verilmiştir. 

 

Şekil 4.52. Cırt cırt bant 

135 derecelik bağlantı parçası 

Araç şasisinin sigma profillerden oluşması kararlaştırılmıştır. Sigma profillerin 

birbirlerine montajı belirli standart parçalar yardımı ile kolaylıkla 

sağlanabilmektedir. 135 derecelik açıya sahip bağlatı aparatı iki sigma profilin 

birbirine açılı şekilde tutturulmasını sağlamıştır. Şekil 4.53’te kullanılan bağlantı 

aparatı gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.53. 135 derecelik bağlantı aparatı 

Köşebent 

Araç şasisinin sigma profillerden oluşması kararlaştırılmıştır. Sigma profillerin 

birbirlerine montajı belirli standart parçalar yardımı ile kolaylıkla 

sağlanabilmektedir. 90 derecelik açıya sahip köşebent aparatı iki sigma profilin 
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birbirine dik bir şekilde tutturulmasını sağlamıştır. Şekil 4.54’te kullanılan 

köşebent gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.54. 90 derecelik köşebent 

Tablo 4.2’de araçta kullanılması planlanan hangi parçaların hazır ürün hangi 

parçaların tasarlanıp geliştirilecek parçalar olduğu gösterilmiştir. 

Tablo 4.2. Malzeme tedarik listesi 

MALZEME TEDARİK 

Fırçasız motor  Hazır alınıp 

geliştirilecek 

Nozzle ve pervane Tasarlanıp geliştirilecek 

Sigma profil Hazır alınacak 

Pleksiglas Tüp Hazır alınacak 

Rakor  Tasarlanıp geliştirilecek 

Flanş  Tasarlanıp geliştirilecek 

Reçine Hazır alınacak 

Bağlantı elemanları, o- ring Hazır alınacak 

 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracımızın şasisi sigma profilden tasarlamıştır. Tedarik ettiğmiz sigma profilleri 

açılı kesim yapabilen şerit testere yardımıyla uzunlukları ve baş kısımları 45o 

olan profillerin kesimleri yapılmıştır. Sigma profil için tasarlanmış standart 135o 

lik paslanmaz bağlantı elemanları, paslanmaz M6 T somunlar, paslanmaz M6 

cıvatalar ve 30x30 plastik sigma profil kapağı kullanılarak montaj işlemi 

gerçekleşmiştir.  

Elektronik muhafaza tüpünün düz arka kapağı ve fanus şeklinde ki ön kapağı 

öncelikle 5mm pleksiglass plakadan lazer kesim tezgâhı ile kesilmiştir. Ön fanus 

şeklindeki kapak ısıtılıp kalıpta form verilerek imalatı gerçekleşmiştir. 

Alüminyum flanşlar kaba şekilde temin edilmiş torna tezgahında istenilen 

çaplara düşürülmüş ve göbek kısmı boşaltılmıştır. Hassas çaplar ve o- Ring 

kanalları işlenirken mikrometre kullanılmıştır. Toleransı olan ölçüler ise kumpas 

yardımıyla ölçülerek yapılmıştır. Kapakların montajı için gerekli olan delikler 

freze tezgâhın da divizör yardımıyla eşit açılarda döndürülerek delinmiştir. 

Elektronik muhafaza tüpü içinde bulunan 5 mm çapındaki mil de testerede 
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kesilmiştir. Tornada bir uçlarına M5 diş çekilmiştir. Elektronik muhafaza 

tüpünün bağlantı işlemi paslanmaz cıvata ve somunla montajı yapılmıştır. 

Elektronik muhafaza tüpünün şasiye sağlıklı bir şekilde montajını 

gerçekleştirebilmek için pleksiglass malzemeden alt plaka ve tüp yatağı lazerde 

kesim tezgâhında 5mm’lik plakadan kesilmiştir. İticilerimiz için nozul ve 

pervanesi PLA flamenten 3D printer ile basılmıştır. 

Aracın arka kapağında sızdırmazlık elemanı olarak görev yapan rakorlar talaşlı 

imalat yöntemi kullanılarak CNC Torna’da işlenmiştir. İşleme işlemi ekibimiz 

tarafından özel olarak tasarlanan ölçülere gerçekleştirilmiştir. İşleme işlemi 

bittikten sonra rakor üzerine M16 diş açma işlemi uygulanmıştır. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Yarışmada kullanılması kararlaştırılan ve imalat aşaması tamamlanmış olan 

araca ait fiziksel özellikler Şekil 4.55’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.55. Aracın fiziksel ölçüleri 

Araç ölçüleri 425 mm x 350 mm x 310 mm olup araç ağırlığı elektronik 

bileşenler dahil 7.5 5kg’dır.  

Araç boyutları TEKNOFEST komitesi tarafından yayımlanan şartnamede yer 

alan uzuv boyutu değerlendirmesi kıstasından tam puan alacak şekildedir. 

Aracın en uzun kısmı 50 cm’in altındadır ve bu başlıktan tam puan almayı 

garantilemiştir. 

Yüzerlilik 
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Araç tasarımı gerçekleştirilirken, iticiler üzerindeki yükü en aza indirmek ve 

kararlı sürüş elde etmek amaçlanmıştır. Bu sayede su altı aracının su içerisindeki 

hareket kabiliyeti kolaylaşacak, bunun sonucunda ise hem yazılım hem de 

donanım bakımından kolaylıklar sağlayacaktır. Bunu gerçekleştirebilmek için 

Arşimet prensibine göre aracın sudaki ağırlığı, kaldırma kuvvetine eşit olması 

gereklidir. Denklem 4.5’te denklem gösterilmiştir. 

𝐹𝐾 = 𝑉𝐵 . 𝜌𝑠𝚤𝑣𝚤 . 𝑔                                                                                             (4.5) 

Burada; 

𝐹𝐾 = Kaldırma kuvveti, 

 𝑉𝐵 = Batan hacim, 

 𝜌𝑠𝚤𝑣𝚤 = Sıvının yoğunluğu (1
𝑔

𝑐𝑚3), 

𝑔 = Yer çekimi ivmesidir (g =  9.81 x 10−3  
𝑁

𝑔
). 

Tasarlanan su altı aracının hacmi 7673 cm3 gelmektedir ve bu değer formülde 

batan hacim olarak giriş parametresi olacaktır. 

 𝐹𝐾 =  7673 cm3 x 1
𝑔

𝑐𝑚3 x 9.81 x 10−3  
𝑁

𝑔
 

𝐹𝐾 = 75,27 𝑁 

Aracın su içerindeki dengede kalabilmesi için araç ağırlığının  𝐹𝐾‘ya 

(Newton’un 2. Yasasına) eşit olmalıdır. Denklem 4.6’da gösterilmiştir. 

𝐹 = 𝑚 𝑥 𝑔                                                                                                                (4.6)  

Yapılan ölçümler sonucu üretilen araç 7550 g gelmektedir.  

𝐹 = 7550 𝑔 𝑥 9.81 x 10−3  
𝑁

𝑔
 

𝐹 = 74,06 𝑁 

Araca eklenmesi gereken kütle hesabı ise kaldırma kuvvetinden araç ağırlığının 

çıkarılması sonucu çıkan değerin yerçekimi ivmesine bölünmesi ile bulunur. 

Denklem x te gösterilmiştir. 

𝐹𝐾 − 𝐹 = 1,21 𝑁 

1,21𝑁 = 𝑚 . 9.81 x 10−3  
𝑁

𝑔
 

𝑚 = 123,3 𝑔  

Aracın su içerisinde dengede kalabilmesi için 123,3 g ekleme yapılması 

gerekmektedir. 

Araç ağırlığının üzerine eklenmesi gereken kütlede eklendiğinde aracın toplam 

ağırlığı 7.67 kg gelmektedir. Bu değer TEKNOFEST şartnamesinde belirtilen 

ağırlık parametrelerine göre puanlama hesabından tam puan alacak şekildedir. 

Araç şartnamede belirtilen 8 kg’ın altında bir ağırlığa sahip olup bu başlıktan 

tam puan almayı garantilemiştir. 
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Gerçekleştirilen havuz testleri aşamasında teorik olarak hesaplanan eklenmesi 

gereken ek kütlenin doğruluğu gözlemlenmiştir. Araç üzerine 130 gramdan daha 

ağır parça eklendiğinde araç batma eylemi göstermiştir. Eklenen ağırlık 120 

gram seviyelerine indirildiğinde ise araç su içerisinde askıda kalır vaziyette 

bulunmuştur. Şekil 4.56’da yüzerlilik testine ait görsele yer verilmiştir. 

 

Şekil 4.56. Yüzerlilik testleri 

Su altı sızdırmazlık testlerini başarı ile geçen su altı aracı, yüzerlilik testlerinde 

de ekibimizi mutlu etmeyi başarmıştır. Bunun nedeni tasarımından ve 

hesaplamalarına kadar en ince ayrıntılarına kadar incelediğimiz aracımızın 

yüzerlilik testinden başarı ile geçmesidir. Yapılan testlerden bir başkası ise 

araçta yarışma anında üzerinde olacak tüm bileşenlerle havuza indirip ters bir 

şekilde konumlandırılmasıdır. Araç olması gereken durumdan tam tersi bir 

durumda (yani aracın altı tavana, aracın üstü havuz tabanına bakmış olduğu hal) 

su içerisine bırakılır bırakılmaz olması gereken konumuna kendiliğinden, bir 

başka dış kuvvet gereksinimi duymadan, gelmesidir. Gerçekleştirilen bu teste ait 

video kaydına bu link üzerinden ulaşılabilir (https://youtu.be/y981wr97O4E), 

yüklenen videodan alınan kesit görüntülerine ise Şekil 4.57’den incelenebilir. 

Şekil 4.57-a şıkkı araç ters pozisyonunda, b şıkkında aracın olağan halini alma 

esnasından bir görüntü ve c şıkkında ise olması gereken pozisyona dönmüş hali 

gözükmektedir. 

https://youtu.be/y981wr97O4E
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Şekil 4.57. Aracın kendi dengesini sağlama manevrası 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

Aracın elektronik tasarımına ait görsel Şekil 4.58’de verilmiştir. Araçta ana 

kontrol kartı olarak pixhawk 2.8.4 kontrolcüsü ve otonom görevler için ise 

Jetson Nano kullanılmıştır. Bunların yanında üçüncü görevde kullanmak üzere 

ekibimiz tarafından üretilen akustik hidrofon, aracın havuz içerisindeki 

deriliğini hesaplamak için basınç sensörü ve olası bir sızıntı durumunda 

elektronik bileşenlerin zarar görmesinin önüne geçmek için sızıntı tespit sensörü 

kullanılmıştır.  



 

 

62 

 

 

Şekil 4.58. Kontrol sistemi blok diyagramı 

Elektronik muhafaza tüpü içerisine elektronik bileşenlerin yerleşimini 

kolaylaştırmak için mekanik ekibi tarafından 3D yazıcıdan yatak tasarlanmıştır. 

Bu sayede oluşacak karmaşanın önüne geçilmiş ve montaj demontaj işlemlerinin 

rahatlıkla gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. Bileşenlerin araç içerisine 

yerleştirilmiş haline ait görsel Şekil 4.59’da verilmiştir. 



 

 

63 

 

 

Şekil 4.59. Yerleşimi yapılmış elektronik muhafaza tüpü 

Ardından oluşturulan yatak üzerinde bulunan klemens yuvasına toplamda 6 

motor için gerekli olan kablo sayısı kadar klemensler iki katlı olarak 

yerleştirilerek motorların ve klemenslerin bağlantısı güvenli bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.60’da yapılan işleme ait görsel verilmiştir. 

 

Şekil 4.60. Klemens ve motor bağlantısı 

Pixhawk Kontrol Kartı 

Aracımızın elektronik kritik tasarım sürecinde ön tasarımda yapmış olduğumuz 

“Su Altı Araçları İçin STM Tabanlı Kontrol Kartı” değiştirilerek ana kontrol 

kartı olarak PİXHAWK kullanılmasına karar verilmiştir. PixHawk açık kaynak 

kodlu donanım olarak Stm32, yazılım olarak da ArduPilot tabanlı bir otopilot 
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modülüdür. Gelişmiş özellikleri sayesinde otonom hava kara ve deniz 

araçlarında kullanılır. Pixhawk ile aracın motor kontrolüne ilişkin videoya bu 

linkten ulaşabilirsiniz (https://youtu.be/XzrXS35aLis). Üzerindeki girişler 

sayesinde farklı sensörler bağlanarak kontrol edilen araçtan veriler toplanabilir. 

Şekil 4.61’de Pixhawk kontrol kartına ait giriş çıkışlar gösterilmektedir. 

 

Şekil 4.61. Pixhawk kontrol kartı 

Tablo 4.3’te Pixhawk’a ait tenik özellikler verilmiştir. 

Tablo 4.3. Pixhawk teknik özellikler 

 FMU İşlemci: STM32f407 (32bit Cortx-M7 168Mhz Kol) 

L3GD20H 16 bit jiroskop 

X4HBA 303H 14 bit ivmeölçer / manyetometre 

MS5607 barometresi 

USB voltajı 5 V + -0,4 V 

CPU: 180 MHz ARM® Cortex® M4 with single-precision FPU 

RAM: 256 KB SRAM (L1) ,  RAM: 8 KB SRAM 

Optik akış: PX4 Flow uni 

Veriyolu arayüzü I2C, SPI, 2x CAN, USB 

MPU 6000 3 eksenli ivmeölçer / jiroskop 

14 PWM / servo çıkışı 

 

Jetson Nano 

Otonom bölümün tamamen robot içinde yapılması kararından sonra geçen 

seneki aracımızın elektronik aksam kısmında bazı değişikliklere gidilmiştir. 

Raspberry Pi yerine Jetson Nano kullanmamız bu değişikliklerden biridir. 

Sıcaklık, işlem hızı ve yapay zeka uygulamalarının kolaylığı gibi açılardan 

Jetson Nano Raspberry Pi’ye göre daha üstün olduğu için tercih edilmiştir. 

Jetson Nano, yapay zekâ, GPU programlama ve birçok işlem için zorunlu 

olan kart destek paketi NVIDIA’ nın JetPack yazılımı ile desteklenmektedir. 

https://youtu.be/XzrXS35aLis
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Jetpack NVIDIA CUDA, cuDNN, TensorRT gibi libraryleri içermektedir. 

Jetson Nano geliştirme kartımız robotun asıl kısmını oluşturmaktadır. 

Robotun beynidir de denilebilir. RaspberryPi ye kıyasla daha üstün CPU ve 

GPU performansı göstermektedir. Ethernet ve USB 3.0 girişleri bağlantı ve 

müdahale açısından ciddi kolaylık sağlamaktadır. Tümleşik IoE 

uygulamalarında da kullanılmaktadır. Jetson Nanoda 472 GFLOP vardır. Bu 

Yapay zekâ algoritmalarını pratik şekilde çalıştırmaya yaramaktadır. Bunun 

en büyük faydası birçok modeli ve sensörü aynı anda kullanıp çeşitli 

çalışmalar üretebilmektir. Bu porta WIFI modülü eklendiği taktirde 

internete bağlanılabilmektedir. Jetson Nano kartının üzerinde 40 adet GPIO 

pini bulunmaktadır. Bu pinlerde 2 tane 5 volt girişi (Vcc), 2 tane 3.3 volt 

girişi 8 tane toprak (GND) girişi bulunmaktadır. Aynı zamanda Jetson Nano 

geliştirme kartı haberleşme pinlerine sahiptir ve bu haberleşme pinleri ile 

diğer geliştirme kartları, mikrodenetleyiciler veya sistemler ile haberleşme 

yapabilmektedir. Şekil 4.62’de Jetson Nano üzerinden yapılan derin 

öğrenme modellerinin hız perfomans grafiği, Şekil 4.63’te Jetson Nano, 

Tablo 4.4’te ise Jetson Nano kartına ait teknik veriler görülmektedir. 

 

Şekil 4.62. Derin öğrenme yöntemleri hız performans grafiği 

 

Şekil 4.63. Jetson Nano 

Tablo 4.4. Jetson Nano genel ve donanımsal özellikler 

GPU 128 çekirdekli Maxwell @ 921 MHz 

CPU(ARM) 4 çekirdekli ARM A57 @ 1.43 GHz 

Bellek Microsd 
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Depolama 4 GB LPDDR4, 25,6 GB/sn     

Video Kodlama 1x 4K30 (H.265) 2x 1080p60 (H.265) 

Video Çözme 1x 4K60 (H.265) 4x 1080p60 (H.265) 

USB (4x) USB 3.0 + Micro-USB 2.0 

Güç 5W / 10W 

PCI-Express şeritleri 4 lanes PCIe Gen 2 

Bağlantı Gigabit Ethernet, M.2 Key E 

Ekran HDMI 2.0 ve eDP 1.4 

USB 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B 

Diğer GPIO, I2C, I2S, SPI, UART 

Boyutlar 100 mm x 80 mm x 29 mm 

Ağırlık 136 gram 

 

GPIO pinleri 

Nano kartın üzerinde kontrol ve haberleşme için kullanılan portlar GPIO 

(General Purpose Input/Output) olarak isimlendirilmektedir. Bu portlar 0 ve 1 

şeklinde iki değere sahiptir. Şekil 4.64’te GPIO pinleri Şekil 4.65’te ise Jetson 

Nano üzerinde GPIO pinlerinin konumu gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.64. Jetson nano GPIO pinleri 
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Şekil 4.65. Jetson nano üzerinde GPIO pinleri 

Pixhawk Güç Modülü 

PİXHAWK-APM Güç modülü Li-Ion batarya üzerinden sabit bir güç sağlamak 

ve akım-gerilim ölçümlerini almak amacı ile tasarlanmış bir modüldür. 

Pixhawk-APM Güç Modülü, bir Li-Ion pilden temiz güç sağlamanın yanında 

akım tüketimi ve pil voltajın ölçümlerinin tamamını 6P kablo üzerinden 

sağlamaktadır. Modüle ait görsel Şekil 4.66’da verilmiştir. 

 

Şekil 4.66. Pixhawk power güç modülü 

Özellikleri: 

 Maksimum giriş voltajı: 2-12S (50V'a kadar) 

 Maksimum akım algılama: 60A 

 5V ADC için yapılandırılmış gerilim ve akım ölçümü 

 5.3V 3A regülatör çıkışı 

Kamera 

Otonom görevlerde çevre görüntülerinin alınması, yorumlanması ve bunlara 

uygun tepki verilmesi için kamera kullanılması zorunludur. Yaptığımız 

araştırmalar doğrultusunda usb kamera kullanmamızın görüntü kalitesi 

açısından daha iyi olacağına karar verilmiştir. Aracımızda Logitech C920 HD 

usb kamera kullanılacaktır. Jetson Nano üzerindeki USB portu ile sistemle 
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bağlantısı sağlanacaktır. Kullanılacak kameraya ait teknik resim Şekil 4.67’de 

görülmektedir. 

Teknik Özellikler: 

 Görüntü Çözünürlülüğü1080p Full HD 

 Led Işık Var 

 Hi-Speed USB 2.0 onaylı 

 Maksimum Çözünürlük: 1080p/30 fps - 720p/30 fps 

 Odak türü: Otomatik Odaklama 

 Mercek türü: Cam 

 Diyagonal görüş alanı (dFoV): 78° 

 Tripod özellikli evrensel montaj klipsi; dizüstü bilgisayar, LCD veya 

monitör ile uyumludur  

 

Şekil 4.67. Kamera teknik resimleri 

DC DC Dönüştürücüler 

Araçta kullanılan bataryanın nominal gerilimi 14.8V olduğundan bu gerilimin 

araç içerisindeki bileşenlerin ihtiyaç duyduğu 5V seviyesine indirilmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla araç üzerinde bataryadan alınan 14.8V DC gerilimi 

5V DC seviyesine indiren Pololu 5 V, 5 A Step-Down Voltaj Regülatörü 

kullanılmıştır. Kullanılan DC DC Dönüştürücüye ait görsel Şekil 4.68’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.68. DC-DC converter 
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Basınç Sensörü 

Analog Su Basınç sensörü standart 5V giriş ile çalışmaktadır. Analog çıkış 

sunan bu sensör 0,5 ila 4.5V arasında çıkış sunar, sensöre ait teknik veriler  

Tablo 4.5’te verilmiştir. Temelde steteskop mantığıyla çalışan bu sensör suyun 

varlığı ve basıncını hassas şekilde ölçmemize imkân verir. Sensöre ait görsel 

Şekil 4.69’da verilmiştir. 

Tablo 4.5. Basınç sensörü teknik verileri 

 

 

Şekil 4.69. Basınç sensörü 

Sızıntı Tespit Sensörü 

Sızıntı tespit sensörü, elektronik bileşenlerde herhangi bir büyük hasar meydana 

gelmeden önce, su geçirmez muhafazaya sızan suyu hızlı ve güvenilir bir şekilde 

tespit etmek amacıyla kullanılmıştır. Su geçirmez muhafazamız sızdırmazlık 

testlerini başarıyla geçmiş olmasına rağmen insan hatasından kaynaklanan 

durumlarda oluşabilecek sızıntılara karşı ekstra güvenlik olarak eklenmiştir. 4 

adet prob oluşacak bir sızıntı anında suyun ilk temas edeceği noktalara 

yerleştirilmiştir. Kullanılacak sensöre ait görsel Şekil 4.70’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.70. Sızıntı tespit sensörü 

Kablo 

Motorların çektiği maksimum akım değerleri göz önüne alınarak 3x1,5mm2 TTR 

kablo kullanılmıştır. Kullanılan kablo su altı şartları göz önünde tutularak 

seçilmiştir. Kablo ve motor arasındaki bağlantıyı su geçirmez hale getirebilmek 

için eriyen bant ve daralan makaron kullanılmış. Yapılan testlerde herhangi bir 

elektriksel kaçak tespit edilmemiştir. Kullanılan kabloya ait görsel Şekil 4.71’de 

Kablo sızdırmaz tüp içerisine şekilde gösterildiği şekilde girmektedir.  
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Şekil 4.71. 3x1.5mm2 TTR kablo 

Sigorta 

Elektronik bileşenleri korumak için araç içerisinde 50A sigorta kullanılmıştır. 

Kullanılan sigorta bıçaklı yapıda olup atması durumunda yenisi ile değiştirilerek 

kullanıma devam edilebilecektir. Kullanılan sigortaya ait görsel Şekil 4.72’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.72. Bıçaklı sigorta 

Akustik Hidrofon 

Su altında ses sinyallerini alan bir transdüserdir. Ekibimiz tarafından 

tasarlanmakta olup çalışmalar devam etmektedir. Piezo elektrik malzeme temelli 

bir yapıdadır. Piezo elektrik malzemenin su altında kullanılabilir hale getirilmesi 

ve ses sinyallerinin piezo elektrik malzemeye odaklanabilmesi için ön kısmında 

yarım küre malzeme kullanılmıştır. Ses işaretlerinin elektiriksel sinyale 

dönüştürülmesinin ardından yükseltmesi sonucu anlamlı hale getirilmesi 

prensibine göre çalışmaktadır. Kullanılan malzemeye ait görsel Şekil 4.73’te 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.73. Piezo elektrik malzeme 
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Batarya 

Araçta kullanılan batarya 14.8V nominal gerilimli 15Ah kapasitelidir ve bu 

değerleri sağlayabilmek için batarya paketinde Micron marka 3,7V 2500mAh 

LI-ON pil hücreleri kullanıldı. Batarya paketinde kullanılan pil hücreleri Şekil 

4.74’te verilmiştir. 

 

Şekil 4.74. Micron 3.7V 2500mAh LI-ON pil hücresi 

Batarya, pil hücrelerinin seri – paralel bağlanması ile oluşturulan pil paketlerine 

verilen isimdir. Bataryaların etkin ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için 

batarya yönetim sistemlerine ihtiyaç vardır. Batarya yönetim sistemleri üç 

bölümden oluşur bunlar; koruma, yönetim ve dengelemedir. Bu sistemler 

içinden batarya paketinin sağlığı açısından en önemli olan sistem dengeleme 

sistemidir. Çünkü dengeleme sistemi olmayan batarya paketlerinde hücre 

gerilimleri zamanla farklılaşacak ve bu durum batarya paketinin kapasitesine ve 

ömrüne önemli ölçüde etki edecektir. Batarya yönetim sistemleri; batarya 

hücrelerinin şarj – deşarj durumlarını kontrol ederek her hücrenin dengeli bir 

biçimde şarj – deşarj olmasını sağlayan, her pil hücresinin akım, gerilim, sıcaklık 

gibi parametrelerini izleyen ve sistemin belirlenen sınırlar içerisinde çalışması 

için gerekli kontrol işlemlerini yapan birimlerdir. Araçta kullanılan batarya 

yönetim sistemi Şekil 4.75’te verilmiştir. 

 

Şekil 4.75. 4S Batarya yönetim sistemi 

 

Sonuç olarak hazırladığımız batarya paketi 14.4V nominal gerilimde 15Ah 

kapasiteli ve 40A sürekli deşarj akımı özelliklerine sahiptir. Ayrıca bataryada 

kullanılan BMS sistemi üzerine soğutucu metal plakalar ile desteklenerek aşırı 
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ısınmasının önüne geçilmiştir. Hazırlanan batarya paketine ait görsel Şekil 

4.76’da verilmiştir.  

 

Şekil 4.76. Üretimi yapılan batarya paketi 

Motor Sürücü (ESC) 

Araçta fırçasız DC motor kullanılacaktır. Fırçasız motorlar doğrudan kaynağa 

bağlanarak çalıştırılamazlar. Bu tür motorları kontrol etmek için ESC 

(Electronic Speed Controller) kullanılması gerekir. ESC’ler fırçasız motorlarda 

hız ve yön kontrolünde kullanılır. Su altı aracında kullanmak üzere 

Programlanabilir ESC – Çift Yönlü Motor Sürücü seçilmiştir. Kullanılacak olan 

ESC’ye dair teknik özellikler Tablo 4.6’da verilmiştir. Ayrıca üzerinde bulunan 

aliminyum soğutucular sayesinde ısınma sorunun öüne geçilmiş olur.  Seçilen 

ESC Şekil 4.77’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

Tablo 4.6. Kullanılan ESC'ye ait teknik veriler 

 

 

 

 

 

Gerilim 

Aralığı 

(2s-6s) 

Azami 

Akım 

Anlık 

Akım 
Yön Boyutlar 

8v-24v 35 Amper 40 Amper Çift Yönlü 38x15x5mm 



 

 

73 

 

 

Şekil 4.77. Araçta kullanılan ESC 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

ROV Komitesi'nin Deniz Teknolojisi Topluluğu'na göre Uzaktan Çalıştırılan 

Araç (ROV) tanımı "ROV'lar için Operasyonel Yönergeler" (1984) ve Ulusal 

Araştırma Konseyi Komiteleri "Deniz Altı Araç ve Ulusal İhtiyaçlar" (1996), 

araç tehlikeli bir ortamda çalıştığında güvenli bir durumda kalmak için ROV 

operatörleri tarafından kontrol edilen bir sualtı robotudur [9]. Otonom görevler 

için algoritmaların hazırlık aşamasındaki gereksinimleri belirlenmiştir. Bunlara 

uygun programlar ve kütüphaneler seçilmiş ve optimum şekilde hazırlanmıştır.  

Yazılım dili olarak Python kullanılmıştır. Yüksek diller ailesinden olması ve 

görüntü işleme ile alakalı fonksiyonlar, kütüphaneler içerdiği için Python tercih 

edilmiştir. Görüntü işleme için gerçek zamanlı bilgisayar görüsü 

uygulamalarında kullanılan açık kaynaklı kütüphane olan OpenCV 

kullanılacaktır. Haberleşme protokolü olarak Mavlink kullanılacaktır. Kullanımı 

kolay ve gelişmiş olduğu için arayüz olarak QGround Control kullanılacaktır. Su 

altı alanında değerli çalışmaları bulunan Derya Akkaynak’ın “Sea-Thru” isimli 

yapay zeka tabanlı suda çekilen fotoğraftan su katmanını kaldırmaya yarayan 

algoritmasını kullanarak görüntü kalitesini arttırmaya çalışmaktayız. 

Çalışmalarımız devam etmektedir. Bu algoritmayı aracımıza uyarlamaya 

çalışmaktayı
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Birinci görev için Algoritma Şeması 
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İkinci Görev için Algoritma Şeması 
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Üçüncü Görev için Algoritma Şeması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Nova’mızın otonom görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için uygulama 

kodları yazmadan önce gerekli deneme çalışmalarını gerçekleştirdik. 

Devamında araçta kullanabileceğimiz yöntem ve metodları araştırıp Pixhawk ile 

bağlantısını sağladık. Bu bölümde Görev odaklı deneme çalışma çıktıları ve 

sonuçları görmektesiniz. 

   Birinci Görev  

Birinci görev olan havuz tabanına konumlandırılacak farklı boyutlardaki 2 

bölmeye sahip kırmızı kapıdan geçme görevi için araç üzerindeki usb kamera ile 

alınan görüntülerden kapı bulunmaya çalışacaktır. Kapı tespit edildiğinde 

kapının alanı hesaplanıp karşılaştırma yapılıp küçük olan kapının merkez noktası 

bulunacaktır. Buna göre motorlar çalıştırılacak ve kapıyla aynı hizaya gelecek 

şekilde ayarlanacaktır. Bu şekilde belirlenen merkez noktaya ilerlemesi 

sağlanacaktır.  

İlk olarak cv2 ve numpy kütüphaneleri import edilecektir. Kamera aktif 

edildikten sonra görüntüler içeri aktarılmıştır. Görevdeki kırmızı renkli kareler 

için kırmızı renkli kareleri tespit eden bir uygulama yapılmıştır. BGR formatlı 

görüntüler HSV formatına dönüştürülmüştür. inRange, erode ve dilate işlemleri 

kullanılmıştır. Hedefin adresi bulunduktan sonra momentleri hesaplanıp 

büyükten küçüğe sıralama işlemi gerçekleştirilecektir. Hedef kare içine alınıp 

orta noktası bulunmuştur. X ve Y koordinatları belirlendikten sonra aracın o 

yöne hareketi sağlanacaktır. 

Görev için yaptığımız çalışmanın örnek çıktısı ve koordinatları Şekil 4.78’de 

görülmektedir. 
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Şekil 4.78. Birinci göreve ait çalışmalar 
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İkinci Görev 

Öncelikle kullanacığımız basınç sensörü yardımıyla havuzun dibine yakın bir 

noktada aracın konumlanması sağlanacaktır. Barometre, jiroskop ve ivmeölçer 

verileri alınacaktır. Numpy, cv2, pymavlink gibi ilgili kütüphaneler import 

edilecektir. Mavlink ile bağlantı sağlanacaktır. Motor sayısına göre channeller 

oluşturulup gerekli algoritma kodu yazılacaktır. Görüntüyü yakaladıktan sonra 

griye çevirme, görüntüyü bulanıklaştırma, giriş olarak verilen görüntüyü ikili 

görüntüye çevirmek için Threshold(Eşikleme) yöntemi, erosion, dilation ve 

hough transform algoritması gibi görüntü işleme teknikleri sırasıyla 

kullanılacaktır. Otsu eşikleme tekniği, ikili görüntü elde etmek için iyi bilinen 

bir uyarlanabilir yöntemdir [10-12]. Hat algılama ve görüntü perspektifi 

düzeltmesi, tanınmış Hough Transform (HT) yöntemi uygulanarak elde edilir 

[10]. Havuz zeminine konumlandırılmış olan daireler tespit edilip OpenCV 

kütüphanesi ile çaplarının hesabı gerçekleştirilecektir. Hesaplanılan değerlere 

göre set_rc_channel_pwm kullanılarak motorların hareketi sağlanacaktır ve 

aracımız en yakın yere konumlanacaktır. 

 mavutil.mavlink_connection(“/dev/ttyACM0”,baud=115200) komutu 

Pixhawk ile bağlantı kurulmasını sağlamaktadır.  2. Görev için yapılan alıştırma 

çalışmalarını aşağıda görmektesiniz.  

Görüntü işleme denemeleri yaptık. 2. Görevde algoritmamızda kullanacağımız 

yöntemler ayrı ayrı denenmiştir.  

Webcam kullanarak çember, orta nokta tespiti ve webcam ile iç içe  

çemberlerden oluşan resimden  en küçük çemberin tespiti gerçekleştirilmiştir. 

Uygulamaya ait görsel Şekil 4.79’da verilmiştir.  

 

Şekil 4.79. İkinci göreve yönelik çember tespit uygulaması 

Bu uygulamada cv2 ve numpy kütüphanesi kullanılmıştır. Renk filtreleme 

işleminde alınan görüntüyü HSV(Hue, Saturation, Value) renk modeline 

çevirmeliyiz. HSV formatına çevirdiğimizde filtreleme işlemini 

gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Filtreleme yapılacak rengin minimum ve 

maksimum değerlerini tanımlamalıyız.  Tanımladığımız aralığa göre filtreleme 

yapılmıştır. Sonrasında maskeleme işlemine geçilmiştir. Maskeleme, kenar 

algılama, hareket algılama ve gürültü azaltma da dahil olmak üzere pek çok 

görüntü işleme türünün altında yatan bir işlemdir. Bitwise fonksiyonu ile 
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maskeleme işlememizi tamamladık. Şekil 4.80’de yapılan uygulamaya ait görsel 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.80. Maskeleme uygulaması 

Bir diğer çalışmada ise istenilen renkteki objeyi ekranda görmek ve istenilen 

alandaki kapalı çevrim alanı tespit edip orta noktasını bulup ekranın ortasıyla 

birleştirmek amaçlanmıştır. TrackBar üzerinden ayarlanan rengin hsv aralığı 

belirlenip filtreleme işlemi yapılmaktadır. Kapalı çevrim obje tespit edildikten 

sonra objenin orta noktasının bulunması için görüntünün momentleri alınır ve 

orta noktası tespit edilir. 4 parçaya böldüğümüz ekranda cisim hangi kısımda ise 

ona göre sağ üst, sağ alt, sol üst, sol alt gibi çıktılar alınmaktadır. Bu çıktılara 

göre motorların hareketinin sağlanması planlanmaktadır. Aracımız buna benzer 

bir algoritma da kullanabilir. Elde edilen çıktıya göre motor hız kontrolü yapılıp 

cismin orta noktaya getirilmesi sağlanacaktır. Şekil 4.81’de uygulama çıktısı, 

Şekil 4.82’de hsv formatı ve Şekil 4.83’te TrackBar görülmektedir. 
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Şekil 4.81. Uygulama çıktısı 

 

Şekil 4.82. Hsv formatı 
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Şekil 4.83. Trackbar 

 

Şekil 4.84. Orta noktaya getirme 

Üçüncü Görev  

Araç üzerinde iki adet akustik hidrofon kullanılarak stereo bir sinyal bulucu yapı 

kullanılacaktır. İnsan işitme duyusundan esinlenerek ses dalgasının 2 kanal 

halinde algılanması düşünülmüştür. Bu yöntemin aracımızda bulunacak 2 adet 

akustik sonar ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Aracın farklı konumlarında 

bulunan akustik sonarlar tespit edeceği sinyalleri karşılaştırarak sinyalin genlik 

şiddetine göre hedefine yaklaşacaktır. Motorlardan kaynaklı gürültülerin 

sonarları etkilememesi için dinleme modunda motorlar kısa süreliğine 

durdurulacak, tam bu anda pingerlerden gelen sinyallerin yakalanması 

sağlanacaktır. İki farklı sonardan alınan sinyaller kıyaslandığında eğer genlikler 
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açısından bir eşitsizlik var ise; genliği büyük tespit edilen tarafa aracın 

yönlendirilmesi, eşit ise düz gitmesini sağlayacak algoritma geliştirilecektir. 

Üçüncü göreve yönelik algoritma geliştirme süreçleri devam etmektedir. 

5. GÜVENLİK 

 Araç üzerinde oluşabilecek herhangi bir kısa devre sonucunda elektronik 

bileşenlerin zarar görmemesi için aracın güç hattı sigorta ile korunmaktadır. 

Motorların çektikleri maksimum akım değerleri göz önüne alınarak 50A 

değerinde sigorta kullanılmıştır. Sigorta olarak otomotiv sektöründe kullanılan 

bıçaklı sigorta tercih edilmiştir. Bu sayede sigortanın atması durumunda arızaya 

müdahale edilerek sigorta hızlı bir şekilde yenilenebilecektir. 

 Araç içerisinde bulunan elektronik bileşenlerin olası bir su sızıntısı durumunda 

en az zararla kurtarılabilmesi için sızdırmaz tüp içerisinde farklı bölgelere sızıntı 

sensörü yerleştirilmiştir. Sızıntı anından sensörlerden gelen acil durum sinyali 

ile birlikte araç bulunduğu konumdan direkt olarak su yüzeyine çıkacak ve uyarı 

verecektir.  Bu sayede sızıntı durumunda araç içerisindeki bileşenler en az 

zararla kurtarılıcaktır. 

 Görevler esnasında sistemde oluşabilecek herhangi bir arıza ya da sistemin 

kontrolünü kaybetmesi durumunda aracın güvenli bir şekilde devre dışı 

bırakılmasını sağlamak için yarışma isterleri dikkate alınarak aracın kolay 

ulaşılabilen bir noktasına acil stop butonu yerleştirilmiştir. Butona basıldığında 

batarya paketi ile sistemin elektriksel bağlantısı kopartılarak sistem araç 

bırakılmaktadır. Bu sayede oluşabilecek kazalarda ortaya çıkan hasar minumum 

düzeye indirilmiştir. 

 

 Aracımızda bulunan tüm kablolar açıkta kalmayacak şekilde gerekli yalıtımları 

yapılmıştır. 

 Araçta kullanılan su altı motorları ekibimiz tarafından izolasyonu 

gerçekleştirilerek su altında güvenle çalışabileceği hale getirilmiştir. 

 Araç üzerinde bulunan her bir parça sarsıntılardan etkilenmeyecek şekilde 

sağlam olarak monte edilmiştir. 

 Araç üzerinde sivri yüzeyler ve keskin köşeler bulunmamaktadır. 

 Pevaneler nozzle içerisine yerleştirilerek olası kaza durumlarında meydana 

gelebilecek olumsuz durumların önüne geçilmiştir. 

 Arka kapak üzerinde bulunan rakorlar olası bir sızıntının önüne geçmek için 

epoksi reçine ile kaplanmıştır. 

 Tüp içerisindeki elektronik bileşenler özel olarak tasarlanan yatak üzerine monte 

edilerek aracın hareketi esnasında meydana gelebilecek kablo temassızlıklarının 

önüne geçilmiştir.  

 Sızdırmazlık görevi üstlenen flanş ve rakorlarda O-ring kullanılarak su 

kaçaklarının önüne geçilmiştir. 

 Atölye çalışmaları esnasında kişisel koruyucu donanım kullanımına özen 

gösterilmiştir. 
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 Li-ion pil kaynaklı yangınların oluşması ihtimaline karşı atölyemizde li-ion pil 

yangınlarını söndürmek için özel olarak üretilmiş yangın söndürme tozu 

bulundurulmuştur. 

 Pandemi sürecinde atölye çalışmalarımız esnasında makse, mesafe ve hijyen 

kurallarına dikkat edilmiştir. 

6. TEST 

 Araçta kullanılan esclerin tam yük altında performanları test edilmiştir. Testler 

sonucu esclerin sıcaklıkları ölçülerek sınırlar içerisinde olup olmadığı kontrol 

edilmiştir. 

 Motorlar tam yük altında çalıştırılarak batarya geriliminde ani düşüşlerin 

meydana gelip gelmediği gözlenmiştir. Yapılan testlerde motorların tam yük 

altında çalıştığı durumda batarya geriliminde herhangi bir düşüş olmadığı 

gözlemlenmiştir. 

 İzolasyonları yapılan motorlar su altında kaçak testine tabi tutularak izolasyon 

hataları test edilmiştir. Test anına ait bir görsel Şekil 6.1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.1. İzolasyon testine ait görsel 

 Araçta kullanılan sensörlerden alınan veriler, doğruluğu bilinen bir test cihazı 

kullanılarak test edilmiş ve gerekli kalibrasyonları yapılmıştır. 

 Su altında çalışmaya uygun hale getirilen itici motorları nozzle ve pervane 

montajı gerçekleştirilmiş ardından farklı devirlerde sürülen motorların itki 

kuvvetleri gözlemlenerek uygunlukları test edilmiştir. Aynı test farklı motorlar 

üzerinde de gerçekleştirilerek alınan sonuçların karşılaştırılması yapılmıştır. 

 Ön ve arka kapakta sızdırmazlık elemanı olarak kullanılacak alüminyum flanş 

ve O-ring ikilisi sızdırmazlık testlerine tabi tutulmuştur. Tüp içerisine kağıt 

havlu yerleştirilerek test sonucu kağıt havlunun ıslanmadığı gözlemlenmiştir. Bu 

işlem tüpün ön ve arka yüzeyinde bulunan iki flanş için de ayrı ayrı denenmiş 

olup su içerisinde en az iki kez 24’er saat bekletilmiştir. Test anına ait bir görsel 

Şekil 6.2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 6.2. Sızdırmazlık testi 

 Arka kapakta bulunan ve motor kablolarının tüp içerisine erişimini sağlayan aynı 

zamanda sızdırmazlık elemanı olarak kullanılan rakorlar su altı testlerine tabi 

tutulmuştur. Öncelikle İçerisinde delik bulunmayan rakor test edilmiştir. Bunun 

nedeni rakorda üretim hatası ve O-ring kanalı teknik özelliklerinde bir eksiklik 

olup olmadığı gözlemlenmesi için gerçekleştirilmiştir. Rakorların işlevini 

doğruluğu ispatlandıktan sonra içerisinde kabloların geçmesi için delik bulunan 

rakorlar kablolar ile montajlanıp reçinelenerek tekrardan szdırmazlık testine tabi 

tutulmuştur. Test işlemi en az iki kez 24’er saat su içerisinde bekletilerek 

gerçekleştirilmiştir. Test anına ait bir görsel Şekil 6.3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.3. Rakor sızdırmazlık testi 

 Boyama işlemi gerçekleştirilen mekanik parçaların su içerisindeki tepkisinin 

gözlenmesi için (su içerisine boya salınımı) parçalar en az 72 saat su içerisinde 

bekletilmiştir. Yapılan test sonucu suda herhangi bir boya salınımı 

gözlemlenmemiştir. 

 Sızdırmaz tüpün gövde ile bağlantısı için kullanılan cırt cırt bant 24 saat su 

içerisinde bekletilerek tutuculuk özelliği test edilmiştir. 24 saat sonrasında da 

tutuculuk kabiliyetinde herhangi bir azalma gözlemlenmemiştir. 

 Muhafaza tüpü içerisinde ısı üreten elektronik bileşenller simülasyon ortamında 

modellenerek tüp içerisinde oluşabilecek maksimum sıcaklık değeri ve ısı 



 

 

86 

 

dağılımları gözlemlenmiştir. Analiz zamana bağlı ısı transferi (transient thermal) 

modülü kullanılarak Ansys programında gerçekleştirilmiştir. Simülasyon 

sonucuna ait görsel Şekil 6.4’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 6.4. Transient thermal simülasyonu 

 Muhafaza tüpünde kullanılan flanş ve rakorların sızdırmazlığı onaylandıktan 

sonra tüp montajı tamamlanmış ve 1,55 m derinliğe sahip du basıncında havuz 

zemininde 5 saat boyunca bekletilerek sızdırmazlık testi tekrar 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan test sonucunun başarılı olduğu gözlemlendikten 

sonra tüp içerisine yarışma esnasında bulunacak tüm bileşenler yerleştirilerek 

aracın sahip olduğu yüzerliliği test edilmiştir. Şekil 6.5’te de görüldüğü üzere 

araç havuz içerisinde bulunmakta, muhafaza tüpü içerisinde de görevler için 

önem arz eden kartlar ve ihtiyaç duyulan güç için batarya bulunmaktadır. Su 

altında elektronik bileşenler ile testlerin gerçekleştirilmesi, sızdırmazlık 

konusunun başarı ile sağlandığının bir kanıtı olarak gösterilebilir. 
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Şekil 6.5. Aracın su altındaki testlerine ait görüntüsü 

 Araç içerisinde kullanılacak kameranın performansı otonom görevlere direkt 

olarak etki ettiğinden kameranın düşük ışık altıda da yüksek performans 

göstermesi beklenmektedir. Bu sebeple kameranın uygunluğunu test etmek 

amacıyla düşük ışık ortamında nesne tespiti yapılarak kameranın düşük ışık 

performansı test edilmiştir. Test sonucunda yeterli performansın elde edildiği 

gözlemlenmiştir. 

7. TECRÜBE 

Ekibimiz Eylül 2019 yılında kurulan ve kurulduğu ilk günden itibaren hiç durmadan 

çalışmalarını sürdüren bir ekiptir. Ekibimizin temel amacı uzaktan kontrollü ve otonom 

görevleri yerine getirebilen su altı araçları geliştirerek ülkemizin savunma sanayine 

katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda ilk olarak TEKNOFEST 2020 Su Altı Sistemleri 

yarışmasına başvuran ekibimiz ilk senesinde Kritik Tasarım Raporu Aşamasından 82,50 

puan alarak elenmesine karşın çalışmalarına devam etmiştir.  Üretilen araç üzerinde pek 

çok test yapılmış, ekibin sahip olduğu tecrübe artırılmıştır.  

Bu başlık altında TEKNOFEST 2021 süresince elde edilen tecrübeler tek tek 

açıklanacaktır. 

 

 Ön tasarım raporunda bahsedildiği üzere araç kontrol kartı, ekibimiz tarafından 

yerli olarak geliştirilmekteydi. Dünya genelinde yaşanan yarı iletken krizi 
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nedeniyle kontrol kartımızda bulunan mikrodenetleyici entegreyi yurtiçi ve 

yurtdışı kaynaklardan temin edemememiz sonucu stoklarda daha kolay 

bulunabilen bir mikrodenetleyici ile yeni bir kontrol kartı çizilmesi zorunda 

kalındı. Bu durumun çalışmalarımızı aksatması sonucu yeni çizilen kartın bu 

sene düzenlenecek olan yarışmaya yetişemeyeceği sonucuna ulaştık. Böylece bir 

kart tasarlanırken öncelikle kartta kullanılacak bileşenlerin uzun vadede tedarik 

edilebilir olduğuna dikkat etmemiz gerektiğini tecrübe etmiş bulunduk. Yapılan 

çalışmalara ait görseller Şekil 7.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 7.1. Üzerinde çalışmalara devam edilen su altı aracı kontrol kartı 

 Tasarlanan ve üretilen ilk aracın ardından motor dizilimlerinin otonom görevler 

için daha uygun olacağı düşünüldüğünden, aracın sahip olduğu motor dizilimi 

değiştirilmiştir. 2 adet ileri geri itici motor yerine 4 adet itici motor kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 

 Üretilen ilk araçta şasi olarak pleksiglas plakalar kullanılmış, gerçekleştirilen 

havuz testleri sonrasında şasinin sigma profillerden oluşturulması tecrübe 

edilerek tasarımda değişikliğe gidilmiştir. Bu sayede araç daha minimal 

boyutlara kavuşmuştur. 

 Sızdırmazlık elemanı olarak görev yapan rakor ve flanşlarda kullanılan o-ring 

kanalı derinlikleri ve seçilen o-ring malzemesinin üretim ve seçimi sürecinde 

ekibimiz pek çok tecrübe kazanmış, sızdırmazlık için en uygun seçimi kolayca 

yapabilir düzeye gelmiştir. 

 İtici motorlarda kullanılan pervaneler PLA Flament mazlemesi kullanılarak 3D 

yazıcıdan basılmıştır. Pervane üretim sürecinde test aşamasında malzeme 

doluluk oranının malzeme üzerindeki etkileri fark edilmiş ve malzeme doluluk 

oranı değiştirilerek tekrardan basım gerçekleştirilmiştir. Düşük dolulukla 

üretilen malzemede test aşamasında en yüksek düzeyde uzun süre çalıştırılması 

sonucu pervanenin deformasyona uğradığı görülmüştür. Yüksek doluluk oranı 
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ile alınan parçada ise bu problem oluşmamıştır. Kullanılması planlanan 

rakorların ilk olarak PLA Flament malzemesi kullanılarak 3D yazıcıdan 

basılması düşünülmüş ve basılan parçalar ile test aşamasına geçilmiştir. Bazılan 

rakor parçaları işlevini gerçekleştirip sızdırmazlığı sağlamış olsa bile belirli bir 

süre boyunca gerilme altında kaldığında aniden çatlama olayı gösterme durumu 

oluşmuştur. Bunu gerçekleştirdiği testlerde tecrübe edinen ekibimiz, 

beklenmedik bir anda tehlike oluşturarak yarışma hedeflerimizin tehlikeye 

girmemesi adına alüminyum malzemeden rakor üretilmesi kararlaştırılmıştır. 

Üretilen rakorlar aynı testlere tabi tutulmuş ve herhangi bir beklenmedik anca 

çatlama, kırılma, su kaçağı gözlemlenmemiştir. Şekil 7.2’de 3D yazıcıdan 

üretilen ve çatlayan rakor ve alüminyum malzemeden üretilen rakor 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 7.2. Üretilen rakorlar 

 İtici motorlarda kullanılan motorların izolasyon aşamaları gerçekleştirilirken 

ekibimiz ilk defa karşılaştığı sorunlarla yüzleşmiştir. Yaklaşık 1,5 senedir 

motorların izolasyonu konusunda çalışmalarını ve testlerini sürdüren ekibimiz, 

tecrübe ettiği her problemi bir sonraki motor üretiminde dikkatlice üstesinden 

gelerek edindiği tecrübelerden faydalanmıştır. TEKNOFEST 2021 yarışması 

için motorların izolasyonu aşamasında 6 adet motorun işlemini aynı anda 

gerçekleştirerek bu konuda seri üretime başlayabilecek tecrübeye sahip 

olduğunu göstermiştir. Şekil 7.3’te motor izolasyonunun gerçekleştirildiği andan 

görüntüler verilmiştir. 
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Şekil 7.3. Motor sızdırmazlık aşamaları 

 Ekibimiz araçta kullanılacak pervane ve nozzle’ları siyah renge boyayarak daha 

çok göze hitap eden bir tasarım hedeflemiştir. Pervanelerin belirli bir süre açısal 

hız ile çalıştırılması sonucu boya salınımı olabileceği ekip üyelerinde tartışılmış 

ve sonuç olarak teste tabi tutulması kararlaştırılmıştır. Test sonucu ekip 

üyelerimizin de hem fikir olduğu uzun süre performans sonucu az da olsa su 

içerisinde pervaneden kaynaklı boya salınımı gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 

Bunun sonucunda pervanelerin boyama işlemi askıya alınmış, yazıcıdan 

üretildiği gibi kullanılmıştır.  

 Siyah pigmente sahip flament kullanılarak basılan yazıcı parçalarında, basım 

kalitesi ve dayanımının düşmüş olduğu gözlemlenmiştir. Bu edinilen tecrübe 

sonrası nozzle parçaları herhagi bir renk pigmenti içermeyen flament ile basılmış 

ve daha sonra boyanmıştır. Bu kazanılan tecrübe ise araçta kullanılan nozzle 

parçalarının daha dayanımlı üretilmesine ve daha kaliteli bir parça olmasını 

sağlamıştır. 

 Muhafaza tüpü içerisinde kullanılması planlana yatak ilk olarak düz bir plakadan 

oluşması kararlaştırılmış ve üretimi tamamlanmıştır. Test aşamalarına 

geçildiğinde tek bir plakanın yatak olarak kullanılmasının uygun olmayacağı 

tecrübe edilmiş ve edilen tecrübe eşliğinde yeni bir yatak tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 Aracın üretimi tamamlandıktan sonra havuz testlerine başlayan ekibimiz, aracın 

su içerisinde dengede kalabilmesi için gerekli ek kütle hesabını matematiksel 

olarak gerçekleştirmiş ve çıkan sonuç 126 gr olmuştur. Yapılan hesabın 

doğruluğunu kontrol etmek amacıyla araç üzerine 130 gr ağırlığında ek kütle 

eklenmiş ve sonuç gözlemlenmiştir. Araca eklenen 130 gr sonrasında araç havuz 

dibine batmıştır. Eklenen ağırlık 126 gr olarak güncellenmiş ve araç su içerisinde 

askıda kalarak yapılan hesabın doğrulunu kanıtlamıştır.
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Takımımıza ait zaman çizelgesi Şekil 8.1’de, mekanik bütçe planlaması Şekil 8.2’de, elektronik bütçe planlaması Şekil 8.3’te ve risk 

planlaması ise Şekil 8.4’te verilmiştir. 

 

Şekil 8.1. Zaman çizelgesi
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Şekil 8.2. Mekanik bileşenler malzeme listesi 
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Şekil 8.3. Elektronik bileşenler malzeme listesi 
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Şekil 8.4. Risk planlaması 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Su altı araçları dünyada ve ülkemizde her geçen gün önemi ve kullanım alanı artan 

araçlardandır. Aracımızın tasarımı ve yazılımı tamamen ekibimize ait özgün bir 

projedir. Gerçekleştirilen proje hem mekanik olarak hem de yazılım olarak milli bir 

özellik taşımaktadır. Bu başlık altında ekibimiz tarafında özgün olarak tasarlanan, 

geliştirilen konu başlıkları açıklanacaktır. 

 Su altı aracının sahip olduğu tasarım tamamen ekip üyelerimiz tarafından 

özgün bir biçimde gerçekleştirilmiştir. 

 Araç üzerinde bulunan nozzle, pervane, flanş, rakor, tüp yatağı gibi kritik 

öneme sahip parçalar özenle dizayn edilerek üretilmiştir. 

 Aracın mekanik tasarımı kolaylıkla montaj – demonaj yapılabilmesine olanak 

sağlamaktadır. Bu sayede istenilen durumlarda kolaylıkla araç üzerinde 

değişiklik veya parça değişimi yapılabilmektedir. 

 Aracın hareketini sağlayan su altı motorlarının izolasyonu ve izolasyon biçimi 

özgün olarak gerçekleştirilmiştir. 

 Elektronik muhafaza tüpü araç üzerine cırt cırt bant ile sabitlenmiş olup ihtiyaç 

duyulan durumlarda araçtan ayrılabilmektedir. Bu sayede tüp araçtan ayırılarak 

içerisindeki elektronik bileşenlere kolay müdahale edilmesi sağlanmıştır. 

 Otonom görevlerde kullanılacak algoritmlar ekip üyelerimiz tarafından özgün 

bir şekilde hazırlanmıştır. 

10. YERLİLİK 

Ekibimizin en önemli hedeflerinden bir tanesi ise özgün tasarıma sahip su araçları 

geliştirip üretmek ve bu araçları da yerli imkânlarla ülkemize kazandırmaktır. 

Ülkemizin başlatmış olduğu milli teknoloji hamlesi sayesinde kritik öneme sahip 

projeler ve bileşenler yerli imkanlarla üretilecek ve dışa bağımlılık ortadan 

kaldırılacaktır. Kendi teknolojisini üreten TÜRKİYE bölgesinde ve dünyada belirleyici 

güç olarak söz sahibi olacaktır. İnsansız su altı sistemlerinde gerçekleştirilecek özgün 

ve yerli çözümler ile ülkemizin bu alanda da daha etkin rol almasını sağlayacaktır. Bu 

bağlamda yerli olarak üretilen parçalar bu başlık altında açıklanacaktır. 

Aracımızın mekanik bileşenleri neredeyse  %100 olarak yerli imkanlarla ülkemizde 

üretilmiştir. Yerli olarak üretilen parçaları sıralamak gerekirse; 

 Şasiyi oluşturan alt plaka, Sigma profiller ve bağlantı elemanları;  

 Aracın hareketini sağlayan itici motor bileşenleri nozzle ve pervaneler;  

 Elektronik bileşenlerin muhafaza edildiği sızdırmazlığı sağlanmış tüp bileşenleri 

olan akrilik tüp, ön fanus, arka kapak, tüp içerisindeki yatak ve flanşlar yerli olarak 

üretilmiştir. 

 Ekibimiz araç üzerindeki itici motorların izolasyonunu da kendi imkanları ile yerli 

bir biçimde tamamlamıştır. Motorlar su altında uzun süren çalışma saat kapasitesine 

erişmiş, istenilen görevleri yerine getirebilecek düzeydedir.  
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EKLER 

Ek 1- Hazırlanan devre şeması 
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Ek 2- Baskı devre görünümü 
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Ek 3- Devre kartının 3D görüntüsü 
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Ek 4- Üretimi tamamlanan ancak temin edilemeyen komponent yüzünden yarım 

kalan kontrol kartı 
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Ek 5- Şaside kullanılan 1 numaralı sigma profil 
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Ek 6- Şaside kulanılan 2 numaralı sigma profil 
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Ek 7- Şaside kullanılan 3 numaralı sigma profil 
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Ek 8- Şaside kullanılan alt plaka 
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Ek 9- Şasinin genel montajı 
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Ek 10- Nozzle 
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Ek 11- Akrilik tüp 
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Ek 12- Alüminyum flanş 

 

 

  



 

 

109 

 

Ek 13- Ön fanus 
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Ek 14- Arka kapak 

 

 

  



 

 

111 

 

Ek 15- Tüp içi yatak 1 numaralı eleman 
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Ek 16- Tüp içi yatak 2 numaralı eleman 
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Ek 17- Tüp içi yatak 3 numaralı eleman 
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Ek 18- Tüp içi yatak 4 numaralı eleman 
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Ek 19- Rakor 

 

 

 

 

 


