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ÖNSÖZ
Doktora sürecini uzun soluklu bir maraton olarak adlandırmak yanlış bir ifade
olmayacaktır. Böylesine uzun bir süreci temsil eden doktora döneminde karşılaşılan
olumlu ve olumsuz durumlar bu sürece direkt olarak etki etmektedir. Bu süreçte
yanınızda sizi destekleyen size güvenen ailenizin, hocalarınızın ve arkadaşlarınızın
olması sürecin iyi yönetilip başarılı olunmasına etki eden büyük bir faktördür. En
ufak bir umutsuzluğa düşüldüğünde destek olan ya da ufak bir ilerleme sarfedildiğinde
yüreklendiren değerli insanların her an çevremde olması sebebiyle şanslı olduğumu
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katkısı olan, büyük bir özveri göstererek her konuda bilgisini esirgemeyen danışman
hocam Prof. Dr. Serdar BEJİ’ye minnettarlığımı ifade etmek isterim. Tez izleme
komitesinde bulunan Prof. Dr. Kadir SARIÖZ ve Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
hocalarıma da vermiş oldukları ﬁkirler ve yapmış oldukları yönlendirmelerden
dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Akademik hayata adım attıktan sonra desteğini
esirgemeyen aynı zamanda lisans bitirme tezimdeki danışman hocam Prof. Dr. Reşat
BAYKAL’a müteşekkirim. Ayrıca lisans, yükseklisans ve doktora sürecinde öğrenim
gördüğüm süre zarfında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Fakültesi’nde görev yapmış akademik ve idari kadroya, ÖYP araştırma görevlilerinin
işlemleri için büyük bir fedakarlıkla çalışan İTÜ ÖYP Koordinatörlüğü’ne ve İTÜ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü akademik ve idari kadroya teşekkür ederim. Hayatım
boyunca her türlü maddi ve manevi desteğini esirgemeyen babama, anneme ve
kardeşlerime haklarını ödeyemeyeceğimi belirtmek isterim. Hayatıma girdikten sonra
büyük fedakarlıklar gösterip beni destekleyen kıymetli eşime ve her koşulda mutlu
olmamı sağlayan oğluma çok teşekkür ederim.
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İÇİNDEKİLER ....................................................................................................... ix
KISALTMALAR..................................................................................................... xi
SEMBOLLER ......................................................................................................... xiii
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Oransal-İntegral-Türevsel (Proportional-Integral-Derivative)
Düzlemsel Hareket Mekanizması (Planar Motion Mechanism)

xi

xii

SEMBOLLER
AR
Dp
FN
Izz
Jp
Loa
Lpp
m
mx
my
N
NH
NP
NR
np
r=ψ̇
T
t
u,v
uR , vR
U
UA
UR
Vc
Vw
X
XH
XP
XR
xG
Y
YH
YP
YR
Y
w
δ
ρ
ψd
αR
β
βR

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dümen alanı [m2 ]
Pervane çapı [m]
Dümen normal kuvveti [N]
z-eksenine göre geminin atalet momenti[kg/m2 ]
Pervane ilerleme katsayısı
Gemi tam boyu [m]
Dikmeler arası boy [m]
Gemi kütlesi [kg]
x-yönündeki ek su kütlesi [kg]
y-yönündeki ek su kütlesi [kg]
Toplam savrulma momenti [Nm]
Gemi gövdesi kaynaklı oluşan moment [Nm]
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İtme azalma katsayısı
Gemi eksenine göre geminin ilerleme ve yanal öteleme hızı [m/s]
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Sayfa
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Matlab-Simulink’te oluşturulan Abkowitz modelin gösterimi..........
Balıkçı gemisi için dönme testi (± 35 ◦ )............................................
Balıkçı gemisi için 10◦ /10◦ zigzag testi. ...........................................
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açısının değişimi. ................................................................................
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Şekil 5.21 : Rota boyunca geminin x-yönündeki ilerleme hızı (PD kontrollü). ...
Şekil 5.22 : Rota boyunca geminin dümen açısı (PD kontrollü). .........................
Şekil 5.23 : Senaryolar için hedef bölgedeki PD-Fuzzy kontrollü rotalar, a)
A1 hedef koordinat bölgesi, b) A2 hedef koordinat bölgesi. ..............
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BELİRLİ DENİZ KOŞULLARINDA SEYREDEN
BİR GEMİNİN ROTA KONTROLÜ

ÖZET
Günümüz dünyasında otomatik sistemlerin teknolojiyle birlikte hızla geliştirilmesi ve
hemen hemen her alanda kullanılıyor olması beraberinde kontrol sistemlerini de ilgi
çekici hale getirmiştir. Araştırmacılar kendi alanlarında bu sistemleri geliştirmek ve
uygulanabilirliği arttırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırmıştır. Özellikle her bir
sistem için hedeﬂenen ana verim parametrelerine bağlı olarak sistemin fayda verecek
yönlerini daha efektif hale getirmek hedeﬂenmektedir. Paket programlar kullanılarak
kontrol edilmek istenen sistemin matematiksel modeli oluşturularak sistemin kontrol
edilebilirliği incelenmekte ve sistemin ne amaçla kullanılacaksa amacına yönelik
olarak geliştirilebilirliği araştırılmaktadır.
Bu tez çalışmasında, ilk aşamada gemi manevra hesaplamalarında kullanılan
matematiksel modellerden iki tanesi seçilmiştir. Bu manevra modelleri literatürde
MMG (Manoeuvring Modelling Group) ve Abkowitz model olarak bilinen matematiksel ifadelerdir. İki model için de Matlab-Simulink’te matematiksel model
oluşturulmuştur.Literatürde standart olarak uygulanan dönme testi ve zigzag testleri
yapılmış ve gemiye ait boyutsuz hidrodinamik katsayıların bilindiği iki farklı gemi
seçilmiştir. Simülasyonda kullanılacak manevra modeli için bilinmesi gereken
hidrodinamik katsayılara bağlı olarak Abkowitz veya MMG modelden biri seçilerek
simülasyonlar gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Bu gemilerden
ilki balıkçı gemisi diğeri ise KVLCC2 tankeridir. Balıkçı gemisi için bilinen temel
büyüklükler ile hidrodinamik katsayılara bağlı olarak Abkowitz model, KVLCC2
tankeri için ise MMG model seçilmiştir. Böylece iki manevra modeli içeren bir
simülatör oluşturulmuştur.
İkinci aşamada ise bu matematiksel modeller kullanılarak geminin başlangıç
durumundaki koordinatlarından hareketle başka bir veya birden fazla koordinata olan
hareketinde izleyeceği rotanın kontrolü yapılmıştır. Rota kontrolü yapılırken belirlenen
dış kuvvetlerin gemiye etki ettiği düşünülerek senaryolar üretilmiştir. Bu belirlenen
senaryolar için geminin hedeﬂenen nokta veya noktalara ulaşması için kontrol sistemi
oluşturulmuştur. Literatürde standart PD (Proportional-Derivative) kontrol olarak
bilinen kontrol sistemi ve bu kontrol sistemine ilave olarak eklenen bulanık mantık
kontrol sistemi (Fuzzy Logic Controller) uygulanmıştır. Her iki manevra modeli için
belirlenen senaryolar altında hem PD kontrol hem de PD-Fuzzy kontrol sistemleri
uygulanarak simülasyonlar gerçekleştirilmiştir.
Tezdeki uygulamalardan ilki Üsküdar-Beşiktaş arası rota takibi şeklinde yapılan
uygulamadır.
İstanbul Boğazı’nda akıntı durumu göz önünde bulundurulmuş
ve bu akıntı durumunda Üsküdar-Beşiktaş arası simülasyon gerçekleştirilmiştir.
Üsküdar-Beşiktaş hattında kullanılan gemilerin boyları dikkate alındığında balıkçı
gemisinin boyutlarına yakınlığı sebebiyle balıkçı gemisi seçilmiştir. Balıkçı gemisine
xix

ait bilinen temel büyüklükler ve hidrodinamik katsayılara istinaden simülatörde yer
alan iki farklı manevra modelinden Abkowitz model seçilmiştir. Simülasyonlar
gerçekleştirilirken hem PD kontrol hem de PD-Fuzzy kontrol sistemi kullanılmıştır.
Simülasyon sonucu elde edilen rotanın tutarlı bir rota olup olmadığı hakkında bilgi
edinmek için bu hatta yolcu taşıyan gemilerin rotaları önceden telefona yüklenebilen
bir uygulama ile aynı gün içinde Üsküdar-Beşiktaş ve Beşiktaş-Üsküdar arası 3’er
defa olmak üzere toplamda 6 sefer yapılarak kayıt edilmiştir. Elde edilen bu rotalar
ile iki farklı kontrol grubuyla oluşturulmuş simülasyonlar sonucu elde edilen rotalar
kıyaslanmış ve gerçekte var olan İstanbul Boğaz traﬁği de göz önüne alınarak
kıyaslanmıştır.
Tezin içeriğinde bulunan bir diğer uygulama ise hedeﬂenen ardışık koordinatlarla
oluşturulan güzergah seyir simülasyonudur. Bu uygulamada önceden dönme testi
ve zigzag testi yapılmış ve gemiye ait hidrodinamik katsayıları bilinen KVLCC2
gemisi göz önüne alınmıştır. Daha önce MMG model ile oluşturulan matematiksel
modele tıpkı bir önceki uygulamada kullanılan kontrol sistemleri eklenmiştir. Bu
kontrol sistemleri PD kontrolör ve PD-Fuzzy kontrolördür. Ardışık koordinatların
takibi simülasyonu için sekiz farklı koordinat belirlenmiş ve geminin bu koordinatları
takip ederek belirlenen güzergahı geçme uygulaması yapılmıştır. Bu uygulama için
toplamda üç farklı senaryo oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi geçiş süresince
herhangi bir dış kuvvetin etkisinin olmadığı varsayılmıştır. İkinci senaryoda geçiş
süresince aynı hızda fakat yönü birbirini takip eden koordinatlara bağlı olarak
değişen bir akıntının etki ettiği düşünülmüştür. Üçüncü senaryoda ise ikinci
senaryodaki akıntıya ek olarak sabit hızla belirlenen bir yönden esen rüzgarın etkisi
de modellenerek simülasyon gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak her iki rota takibi uygulaması ile gemilerin hedeﬂenen koordinatlara ulaşıp ulaşmadığı ve farklı kontrol sistemlerinin uygulamadaki farklılıkları
değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın devamında yapılabilecek çalışmalar önerilerek
oluşturulan simülatörün geliştirilme hedeﬂeri belirlenmiştir. Oluşturulan bu simülatör
vasıtasıyla geminin seyir bölgesine ve amacına göre, seyir esnasında olabilecek dış
kuvvetlerin etkisiyle izlenecek olası rotanın belirlenmesi, seyir güvenliğini bozacak
durumların söz konusu olduğu bölgelerin belirlenmesi açısından önemi vurgulanmıştır.
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COURSE-KEEPING CONTROL OF A SHIP
UNDER SPECIFIED SEA CONDITIONS

SUMMARY
Developing technologies contribute to the automation process in almost all areas.
Researchers conduct studies on control systems for the autonomous operation of
vehicles or systems. Hence, automatic control systems share an important part of
systems with different applications.
Ship maneuvering and motions create a research area where these control systems
are applied according to their development. Studies including control systems are
continuing to grow for surface and underwater marine vehicles, and at the same time
existing studies are being improved.
In the ﬁrst part of the thesis, mathematical models of ship maneuvering in the
literature are explained and empirical approaches that can be used to calculate the
unknown values in maneuvering models are presented. A simulator has been created
and introduced by choosing two maneuvering models, namely Abkowitz and MMG
(Manoeuvring Modelling Group) models, which are the primary maneuvering models
in the literature. The user can choose one of these mathematical maneuvering models
from simulator according to known hydrodynamic coefﬁcient values of investigated
ship. The required maneuvering values of the ship can be obtained by entering the
dimensions and hydrodynamic coefﬁcients of the ship, for which turning and zigzag
tests can be carried out using the simulator.
In order to check the accuracy of turning and zigzag test results obtained from the
simulator, two different ships are selected. One of these ships is the ﬁshing vessel and
the other one is KVLCC2 ship. The experimental results obtained by performing the
maneuvering tests of these selected ships are well-known. Turning and zigzag tests
of the selected ships are carried out by the use of the simulator. The results obtained
from the simulator and maneuvering test results for these two ships are compared and
discussed. The veriﬁcation tests are made separately for the Abkowitz and MMG
models. In the ﬁrst simulation, Abkowitz model is used and turning and zigzag tests
for the ﬁshing vessel are performed. In the second simulation, MMG model is selected
and, turning and zigzag tests are performed.
According to the available values of the ship used in the simulation, one of the two
mathematical models can be selected and maneuvering simulations can be performed.
While performing the turning and zigzag tests, an assumption is made that there is
no external force. The experimental results and the maneuvering test results obtained
by other researchers for these vessels are compared with the results obtained from the
simulator. It is observed that reliable results can be obtained from simulations for
turning and zigzag tests applications for both Abkowitz and MMG models.
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After carrying out these benchmark testst as the ﬁrst part of the study, a control system
is added to the simulator. Addition of control to the simulator is the second part of this
study.
The main purpose of establishing the control system is to control the rudder in
order for the marine vessel to reach the targeted coordinates. Two different control
groups are considered for the mentioned control system. The ﬁrst of these is the PD
(Proportional-Derivative) control and the other is a Fuzzy control system in addition
to the PD control. The advantages of control systems where Fuzzy control and
PID (Proportional-Integral-Derivative) control used together are frequently seen in the
literature. Therefore, control groups are formed by taking this point into consideration
while selecting the control systems. Both PD control and PD-Fuzzy control systems
are used for two maneuvering models, namely Abkowitz and MMG models.
The simulator is completed with the addition of control systems to the maneuvering
models. Two different applications are performed in the simulator in the second part
of the thesis .
In the ﬁrst application, a simulation between Üsküdar and Beşiktaş is done with the
Abkowitz model containing two control systems, PD and PD-Fuzzy controllers. For
this application, three actual boat trips from Üsküdar to Beşiktaş and three boat trips
from Beşiktaş to Üsküdar, were recorded by using a phone application. Later, one of
these records was removed from these six records because of a disruption caused by
a cargo ship passing Bosphorus while recording was carried out. In the application,
currents observed at the time in the Bosphorus are taken into consideration. It is
assumed that only the force due to the current acts on the vessel. All the other external
forces are neglected in calculations. Three different current velocities are considered
for performing similar simulations. The speed of the vessel is kept constant in order
not to exceed the maximum speed allowed in the Bosphorus. In total, six simulations
including three different current velocities and two different control systems were
performed. Obtained datas from simulator for both PD and PD-Fuzzy controllers are
compared with each other and the results are discussed.
In the second application, waypoint path controller is performed using MMG model
with the inclusion of two control systems, namely PD and PD-Fuzzy controllers. Eight
target coordinates are determined along the route. It is checked whether the ship
reached the target coordinates during her cruise.
Three different scenarios are considered for the applications. It is assumed that there
is no external force occurance during the simulation for ﬁrst scenario. In the second
scenario, it is assumed that only the current acts on the ship. The velocity of the current
is constant; however, the angle of the current varies with not only the ship’s position
but also according to the target coordinates. In the third scenario, in addition to the
second scenario, wind force is added to the simulator while performing simulation.
In this scenario, it is assumed that wind direction and speed do not change. In total,
six different routes are obtained for both PD and PD-Fuzzy controllers and results
were compared with each other. It is discussed whether the ship, which is controlled
by different control systems separately, reachs the route and target coordinates. In
addition to the routes, the velocity and rudder angle of the ship during simulations are
monitored for these three scenarios.
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For two different mathematical models used in the simulator, the only difference is in
the calculation of current force acting on the ship. In the Abkowitz model, the current
force, originating from the current, is added to the mathematical model and the motion
simulation of the ship is carried out in this way. However, in the mathematical model
created with the MMG model, according to the angle of arrival of the current to the
ship, it is directly added to the velocity component of the ship in the x and y directions
and the simulation is performed.
Finally, when PD controller is combined with Fuzzy controller, the control system
gives faster responses. When control system consists of PD and Fuzzy controller, there
appears to be a safer transition when the ship sails on the route. In order to develop this
simulator further, forces originating from waves can be added in the future studies. In
addition, a controller for the ship speed can be added to prevent undesired reduction in
ship speed so that ship reaches the target coordinates in relatively shorter times.
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1. GİRİŞ

İnşa edilmek istenen gemilerin ön dizayn aşamasındaki hesaplamalarından biri
de geminin manevra kabiliyetidir.

Manevra kabiliyetleri için IMO tarafından

konulmuş belirli sınırlandırmalar mevcuttur [4]. Bir geminin manevra karakteristiği
hesaplamaları deney yapılarak, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) kullanılarak
ya da literatürde var olan ampirik formüllerden faydalanılarak yapılabilmektedir.
Her bir yöntemin birbirleriyle kıyaslaması yapıldığında avantaj ve dezavantajları
mevcuttur. Yapımı tamamlanan geminin teslim edilmeden önce geminin manevra
kabiliyetlerine sahip olup olmadığı seyir testi yapılırken ölçülebilmektedir. Dolayısıyla
ön dizayn aşamasında yapılan hesaplamaların ne derece gerçek sonuçlarla benzerlik
gösterdiği net bir şekilde görülebilmektedir. Geminin manevra kabiliyeti ve seyir
esnasında elde edilen veriler, istenilen rotada geminin hareketini sağlamak amaçlı
dizayn edilen otomasyon ve kontrol sistemlerinin tasarımında önem teşkil etmektedir.
Özellikle deniz taşımacılığı yapan işletmeler için izlenecek rotanın maliyet üzerinde
etkisi olduğu bilinmektedir. Deniz koşulları göz önünde bulundurularak oluşturulan
rotadan geminin mümkün olduğunca sapmadan ilerleyebilmesi beraberinde yakıt
sarﬁyatını da azaltmaktadır. Ticari amaçlı kullanılan diğer gemilerde de bu durum
aynıdır. Bu sebeple gemi işletmecilik alanında gider tablosunda gösterilen yakıt
giderlerinin azaltılması kar oranını arttıracağı için burada kullanılacak kontrol
sisteminin temel amacı, geminin hedeﬂenen bölgeye hareketinde kullanılacak yakıt
miktarını azaltmak şeklinde olacaktır. Bununla birlikte askeri gemiler düşünüldüğünde
ticari gemilere göre öncelikli düşünülmesi gereken parametre zaman terimi olacaktır.
Gemi personeline verilmiş olan görevin çeşidine göre kontrol sistemlerinde hedeﬂenen
parametreler değişmekle beraber acil durumlar söz konusu olduğu zaman kullanılacak
yakıt miktarı dikkate alınmaksızın en kısa sürede geminin istenilen bölgeye intikali
önem arz etmektedir. Bu durumlarda kontrol sistemlerinin amacı geminin stabilite
hesapları da göz önünde bulundurularak gemi için tehlike oluşturmayacak şekilde
hızlı komutlar verilmesi şeklinde olacaktır.
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Farklı gemi tiplerinin farklı amaçlar

doğrultusunda kullanılması sebebiyle otomatik ve kontrol sistemlerinin hedefe yönelik
oluşturulması gerekmektedir.

Bu sebepten ötürü geminin hedeﬂenen rotadan

sapmadan ilerleyebilmesi için manevra karakteristiğine etki eden her bir parametrenin
kontrolü ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Örneğin geminin hızını sabit tutmak amaçlı
oluşturulan kontrol sistemi, gemi baş açısını sabit tutmak için oluşturulan kontrol
sistemi, gemi dümen açısını sabit tutabilmek için oluşturulan kontrol sistemi ve tüm bu
kontrol sistemlerinin birbirleriyle olan etkileşimleri için oluşturulan kontrol sistemleri
olarak düşünülebilir. Bu şekilde bir çok kontrol sistemleri grubunun yanı sıra çevresel
faktörlerin etkisiyle (dalga, akıntı, rüzgar vb.)

kontrol gruplarında oluşabilecek

senaryoların önceden tahmin edilebilmesi ve karşılaşılan herhangi bir etkiye karşı
kontrol sistemlerinin tepkilerinin doğru olması otomasyon ve kontrol sistemlerinin
oldukça karmaşık ve disiplinler arası bir yapıda olduğunu göstermektedir.

1.1 Tezin Amacı ve Kapsamı
Gemilerin manevra kabiliyetleri hakkında bilgi sahibi olunması maksadıyla literatürde
yer alan manevra modellerinden Abkowitz ve MMG model seçilmiştir. Böylece
iki farklı matematiksel manevra modeline dayanan bir simülatör Matlab-Simulink’te
oluşturulmuştur. Bu iki farklı matematiksel modelden hangisinin seçileceği manevra
özellikleri hesaplanacak gemi için bilinen verilere göre karar verilmektedir. Ayrıca
manevra karakteristikleri belirlenen gemi için istenildiği takdirde başlangıç koşulları
ve dış kuvvetler tanımlanarak geminin hedeﬂenen koordinatlara olan ilerlemesinin
simülasyonu yapılabilmektedir. Böylece geminin dış kuvvetlerin etkisi altındayken
hedef bölgeye olan rotası oluşturulabilmektedir. Oluşturulan matematiksel model
her iki manevra modeli için iki farklı kontrol sistemini içermektedir. Farklı kontrol
sistemlerini içeriğinde barındıran simülatör sayesinde dış kuvvetlerin etkisiyle geminin
hedef rotadan sapması ve hedef rotaya tekrar girebilmesi ya da hedef bölgeye
ulaşabilme durumları hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Bu durumun geminin
otomatikleşme sürecine yardımcı olabileceği amaçlanmıştır. Ayrıca geminin sefere
çıkmadan önce izleyeceği öngörülen rotada ilerleme durumu incelenebilecek ve seyir
süresince geminin manevra kabiliyetine bağlı tehlikeli olabilecek bölgeler tespit
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edilebilecektir. Seyir öncesinde bu simülasyonun yapılabilmesi gemi açısından daha
güvenli olacak kararların alınmasına katkıda bulunacaktır.

1.2 Literatür İncelemesi
Geminin manevra karakteristiği hesaplamalarının yapılması için kullanılan matematiksel modellemeler temelde iki matematiksel model göz önüne alınarak yapılmaktadır.
Bunlardan ilki hidrodinamik kuvvetleri ve momenti modüllere ayırmadan Taylor
serisine açarak elde edilen matematiksel model olan Abkowitz modelidir [5]. Diğer
matematiksel model ise hidrodinamik kuvvetleri ve momenti tekne, dümen ve
pervane kaynaklı kuvvetler ve moment olarak üç farklı modüle ayırarak yapılan
matematiksel modelleme olan MMG modeldir. MMG model ilk olarak Ogawa ve
diğ. (1977) tarafından Japonya’da yapılan çalışmayla ortaya çıkmıştır ancak ingilizce
kaynak olarak literatürde yerini alması Ogawa ve Kasai (1978) tarafından yayımlanan
makaleyle gerçekleşmiştir [6], [7].
Bu iki manevra modeli de diğer araştırmacılar tarafından gemilerin manevra
kabiliyetlerinin hesaplanmasında yaygın olarak kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar
deney sonuçlarıyla kıyaslanmış ve sonuçlar üzerinde tartışılmıştır. Örneğin, Obreja
ve diğ. yaptıkları çalışmalarında bir balıkçı gemisinin dönme testi ve zigzag test
sonuçlarını Abkowitz model kullanarak elde edilen sürekli dönme çapı ve 10◦ /10◦
zigzag test sonuçlarıyla karşılaştırmışlardır [8]. Zhang ve Zou PMM test ile elde etmiş
oldukları verilerle Abkowitz model kullanarak elde ettikleri sonuçları kıyaslamış ve
sonuçların birbiriyle örtüştüğünü belirtmişlerdir [9]. Belirli bir deniz durumunda dalga
kuvvetine maruz kalan bir geminin sürekli dönme çapını ve aynı deniz durumunda
C11 sınıf bir konteyner gemisinin yalpa hareketini belirleyebilmek maksadıyla
Abkowitz model kullanılmış ve çıkan sonuçların gemi model deneylerinden elde
edilen sonuçlarla kıyaslandığında tatmin edici olduğu görülmüştür [10].

Çakıcı

ve Kahramanoğlu’nun 2017 yılında yapmış oldukları çalışmada literatürde yer alan
boyutsuz hidrodinamik katsayıları bilinen bir balıkçı gemisi modelinin sürekli dönme
testi ve zigzag test sonuçları, Abkowitz model kullanılarak Matlab-Simulink’te
oluşturulan matematiksel model ile elde ettikleri sonuçları kıyaslamışlardır [11].
Liu ve diğ. (2018), KCS konteyner gemisinin manevra kabiliyetinin hesaplarında
Abkowitz model kullanmışlar ve gemiye ait sürekli dönme çapı, 10◦ /10◦ ve
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20◦ /20◦ zigzag test sonuçlarını elde etmişlerdir. Hesaplanan değerlerle model deney
sonuçlarını kıyaslamışlardır [12].
Bununla birlikte MMG modelinin kullanımı da literatürde oldukça yaygın olarak
manevra hesaplamalarında kullanılmaktadır. Abdel-latif ve diğ. (2013), Esso Osaka
tankeri sınıfı gemi için MMG manevra modeli kullanarak sürekli dönme ve zig-zag
test simülasyonu gerçekleştirmişlerdir. Model deney sonuçlarıyla yapılan çalışma
sonucu elde edilen sonuçlar birbirine çok yakın olmasına rağmen hidrodinamik
katsayıların bilinmemesi veya ampirik formüllere bağlı olabilecek farklı hidrodinamik
katsayıların işleme dahil edilmesiyle hataların olabileceği de vurgulanmıştır [13].
Yasukawa ve Yoshimura (2015), KVLCC2 tankerinin sürekli dönme çapını, 10◦ /10◦
ve 20◦ /20◦ zigzag test sonuçlarını MMG model kullanarak hesaplamışlardır ve elde
ettikleri sonuçlarla deney sonuçlarını kıyaslamışlardır [14]. Pollalis ve diğ. (2016),
MMG manevra modeline dayanan matematiksel modeli C++ yazılım programında
oluşturarak S-175 konteyner gemisinin sürekli dönme çapını oluşturmuşlar. Elde
edilen sonuçlarla geminin dönme test sonuçlarını karşılaştırmışlar ve kıyaslama
sonucunda deney sonuçlarına oldukça yakın sonuçlar elde etmişlerdir. Ancak manevra
simülasyonu sığ su varsayımı yapılarak gerçekleştirildiğinde geminin sığ su etkisiyle
sürekli dönme çapının bariz şekilde arttığını vurgulamışlardır. Sığ su simülasyonu için
ileriki çalışmalarda uygun matematiksel manevra modelinin oluşturularak daha doğru
sonuçlara ulaşılması hedef gösterilmiştir [15]. Xia ve diğ. (2018), bir kargo gemisinin
dönme testi ve 10◦ /10◦ zigzag test sonuçlarını MMG matematik modelini kullanarak
Matlab’ta oluşturdukları matematiksel modelleme ile elde etmişler ve geminin
test sonuçlarının IMO’nun belirlediği sınırlar içerisinde olduğunu belirtmişlerdir
[16]. Sukas ve diğ. (2019), MANSIM ismini verdikleri bir manevra simülatörü
oluşturmuşlardır.

Bu simülasyonda manevra modeli olarak MMG seçilmiştir ve

kullanıcı tarafından gemiye ait temel büyüklüklerle beraber hidrodinamik katsayıların
simülatöre kolaylıkla girilebilmesi için bir arayüz oluşturulmuştur. Simülatörde örnek
olarak KVLCC2 tankerinin sürekli dönme testi, 10◦ /10◦ ve 20◦ /20◦ zigzag testleri
için hesaplamalar yapılarak geminin deney sonuçları ile kıyaslanmıştır [17].
Mevcut gemi manevra hesaplamalarının kullanılarak geminin rota boyunca ilerleyebilmesi için karakteristik özellikleri dikkate alınarak rotadan mümkün olduğunca
sapmadan ilerleyebilmesi için manevra modellemelerine kontrol sistemleri de dahil
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olmuştur.
bırakmıştır.

El ile dümen kontrolü yerini süreç içerisinde kontrol sistemlerine
Kontrol grupları her geçen gün amaca yönelik olarak geliştirilmeye

başlanmıştır. Bu maksatla çeşitli kontrol mekanizmaları oluşturulmuş ve kontrol
sistemlerinden elde edilen verim arttırılmaya çalışılmıştır.

Bu amaçla Källström

ve diğ., 1977’de üç farklı tanker için iki farklı kontrol sistemi oluşturmuşlar ve
deney sonuçlarıyla kıyaslamışlardır. İki kontrol sisteminin tek farkı birinde Kalman
ﬁltresinin olması diğerinde olmamasıdır. Kalman ﬁltresi içeren PID kontrolörün,
geleneksel PID kontrolöre kıyasla farklı yükleme, hız ve hava koşullarında yakıt
tüketiminin azalmasına katkıda bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Bu sebeple de
uyarlanmış kontrolörlerin daha verimli olduğu kanısına varmışlardır [18]. Görüldüğü
üzere yaptıkları bu çalışmayla kontrolöre eklenen bir ﬁltrenin özellikle ticari amaçla
kullanılan gemilerde önemli bir gider parametresi teşkil eden yakıt giderlerinin
azaltılmasına katkıda bulunması yapılan kontrol sistemlerini geliştirmek amaçlı
yapılan bu çalışmaların önemini göstermiştir.

Källström (1999), su jeti tahrik

sistemlerine sahip yüksek hızlı tekneler için rota izleme ve sürekli dönme manevrasını
kontrol edebilen bir kontrol algoritması tasarlamıştır. Bu algoritma hızları 10 knot ile
40 knot arasında değişen dört katamaranın farklı dalga durumlarında test edilmiştir.
Elde edilen sonuçların deney sonuçlarıyla kıyaslandığında bir kısmında salınımlı
durumla karşılaşılmış olmasına rağmen senaryoların çoğunda tatmin edici sonuçlar
alınmıştır [19]. Bilgisayarların hesaplama kapasitelerinin artmasıyla sayısal anlamda
daha detaylı analizlerin yapılabilmesinin önü açılmıştır.

Bu durum yeni yazılım

paketlerini de beraberinde getirmiştir. Deniz sistemleri için kontrol sistem dizaynlarını
içeren Matlab-Simulink’te geliştirilen MSS (Marine System Simulator) genel olarak
anlatılmıştır [20].

Özellikle bir geminin izleyeceği rotadan mümkün olduğunca

sapmaması hem ticari açıdan hem de güvenli bir seyir açısından oldukça önemli olduğu
söylenebilir. Bu amaçla yapılan çalışmalar geminin rota tutabilmesi üzerinde oldukça
yoğunlaşmıştır. Moreira ve diğ. (2007) otonom bir sistem oluşturmak amacıyla
izlenecek rotaya yakınsamayı iyileştirmek için bir kontrol sistemi oluşturmuş ve bu
kontrol grubunu Esso Osaka modele uygulamıştır [21].
Çimen ve Banks (2004), lineer olmayan sistemler için rota takibini gerçekleştiren
optimum bir kontrol sağlanabilmesi için sistem dinamiğinin göz ardı edilemeyeceğini
vurgulamışlardır. Önerdikleri yeni bir metot ile kontrol sistemini oluşturmuşlar ve Esso
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Osaka tankerine uygulamışlardır [22]. Bhattacharyya ve diğ. (2011), geminin herhangi
bir dış kuvvet olmadan izlenmesi gereken rotadan sapmadan ilerlemesi amacıyla
Fuzzy kontrolör önermiştir. Bu kontrolörde transfer fonksiyonu kullanılmamış ve
mariner sınıfı bir gemi için oluşturulan kontrol sistemi uygulanmıştır. Kabul edilebilir
sonuçların elde edilebilmesi için kaçınılmaz çevresel etkilerin olması durumunda
farklı Fuzzy kontrolör sistemi olabileceğinin de vurgusu yapılmıştır [23]. Bayezit ve
diğ. (2019), İstanbul Boğazı’nda MMG matematiksel modeli kullanarak KVLCC2
tankerinin İstanbul Boğazı boyunca belirlenen koordinatlar üzerinden geminin geçişini
sağlamak amacıyla PD kontrol sistemi kullanılmışlardır.

Oluşturulan modelde

herhangi bir dış kuvvetin olmadığı kabulü yapılmış ve simülasyon sonucunda geminin
sorunsuz bir şekilde İstanbul Boğazı’nı geçtiği görülmüştür [24]. Geminin rota takibi
uygulamalarında farklı kontrol sistemlerinin uygulanmasının yanı sıra birden fazla
kontrol sisteminin farklı şekillerde birbiriyle kombine edilerek yapılan uygulamaları
da mevcuttur.

Jeffery ve Kevin, kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılan

PID kontrolörün kontrol edilmek istenen sisteme etki eden parametrelerin artmasıyla
modiﬁye edilmesi gerektiğini vurgulayarak öğrenme sisteminin kontrol sistemine
dahil edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu amaçla temelinde Fuzzy kontrolöre
dayanan öğrenme kontrol sistemi olarak isimlendirdikleri kontrol sistemini dizayn
etmişlerdir. Oluşturmuş oldukları kontrol sisteminin geleneksel PD kontrolöre göre
istenilen referans değere daha hızlı yakınsadığını vurgulamışlardır [25].
ve diğ.

Engin

(2003), Fuzzy ve PID kontrol sistemlerinin literatürde yer alan çeşitli

uygulamalarını incelemişlerdir. Yapılan çalışmaları üç ana kategoriye ayırmışlar ve
oluşturulan kontrol sistemlerinin oluşturulma şekillerini tartışmışlar ve çalışmalardan
bazılarını uygulayarak birbirleriyle kıyaslamışlardır [26]. Le ve diğ. 2004 yılında
yapmış oldukları çalışmalarında geminin rota takibi ve manevra hesaplamalarında PID
kontrolör ve bulanık mantık kontrolör şeklinde ayrı ayrı kontrol sistemi oluşturmak
yerine iki kontrol sisteminin birleşimi şeklinde oluşturmanın daha avantajlı olduğunu
belirtmişlerdir. Bu avantajların kontrol yapının kolay oluşturulması ve daha uygun
kontrol kurallarını içermesi olarak vurgulamışlardır.

Bununla birlikte iki kontrol

sistemini birlikte kullanmak için gereken en uygun Fuzzy kurallarının oluşturulmasının
zorluğuna değinmişlerdir [27]. Akbıyık ve diğ. (2005), hem PID hem de Fuzzy
kontrolör kullanarak ve bu kontrolörleri farklı şekillerde birbirleriyle kombine ederek
elde ettikleri farklı tipteki kontrolörlerden elde ettikleri sonuçları kontrol edebilme
6

performanslarına göre birbirleriyle kıyaslamalar yapmışlardır [28]. Wang ve diğ.
(2015), bir geminin rota takibi için kontrol sistemleri oluşturarak elde ettikleri
sonuçları kıyaslamışlardır. Fuzzy kontrolör ile PID kontrolörün birlikte olduğu kontrol
sisteminin bulunduğu matematiksel modelde geminin rotaya daha hızlı oturduğu ve
rotadan sapma miktarının daha az olduğu sonucuna ulaşmışlardır [29]. Fuzzy kontrolör
ile birlikte PID kontrolör içeren kontrol sistemini ile sadece PID kontrolör içeren
kontrol sisteminin bir başka uygulaması olan çalışma da Tomera’ya aittir. Tomera
(2017), yapmış olduğu çalışmadan elde ettiği sonuçlarla gemi seyir deneme sonuçlarını
kıyaslamış ve geleneksel PID kontrolöre göre birbirine entegre edilmiş Fuzzy ve PID
kontrol sisteminin istenen referans değerlerini aşım miktarının daha az ve istenen
değere oturma zamanının daha kısa olduğu sonucuna ulaşmıştır [30].
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2. MANEVRA MODELLERİ VE AMPİRİK FORMÜLLER

Literatürde yer alan matematiksel manevra modellerinde, hidrodinamik katsayılar
ve gemiye ait bazı büyüklüklerin hesaba dahil edilmesi hususunda farklılıklar
mevcuttur.

Bir kısım manevra modellerinde denklemler elde edilirken gemi bir

bütün olarak değerlendirilmiş ve denklemler o şekilde ifade edilmiştir.

Bu tarz

yaklaşımın yanı sıra geminin kısım kısım dikkate alınarak (pervane, dümen, tekne)
elde edilen manevra modeli de mevcuttur.

Ayrıca literatürde yapılan deneysel

çalışmalar neticesinde hidrodinamik katsayı değerlerini hesaplayabilmek amacıyla
kullanılan ampirik formüllerde mevcuttur. Hesaplamalar için oluşturulan matematiksel
modelde yer alan hidrodinamik katsayıların bilinmesi veya bilinmeyen hidrodinamik
katsayıların literatürde yer alan ampirik formüllerle ifade edilerek geminin manevra
karakteristikleri sayısal olarak hesaplanabilmektedir.

2.1 MMG Model
MMG (Mathematical Modeling Group) modeli ilk olarak Japonya’da ortaya çıkan
gemi manevra hareketlerinin çözümünde kullanılan bir modeldir [6].

Abkowitz

modelden farklı olarak teknenin, pervanenin ve dümenin ayrı ayrı değerlendirilmesine
dayalı bir matematiksel modeldir. Temel olarak toplam kuvvet ve moment; tekne,
pervane, dümen kuvvetleri ve momentlerinin modüller olarak ayrılarak hesaplanması
şeklindedir.
vb.)

Ayrıca tekneye etki eden dış kuvvetlerde (rüzgar, dalga, akıntı

modüller halinde denkleme eklenerek gemi manevra hareketlerine etkisi

hesaplanabilmektedir.

Denklem 2.1 ile verilen denklemde x-yönündeki ilerleme

ivmesi u̇ direkt olarak hesaplanabilirken, y-yönündeki yanal ötelenme ivmesi v̇ ve
açısal savrulma ivmesi ṙ birlikte hesaplanabilmektedir (coupled solution).
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(m + mx )u̇ − (m + my )vr − mxG r2 ) = X
(m + my )v̇ + (m + mx )ur + mxG ṙ = Y

(2.1)

2
(Izz + mxG
+ Jzz )ṙ + mxG (v̇ + ur) = N

Yukarıda verilen denklemde, m; gemi kütlesini, mx ; x-yönündeki ek su kütlesini, my ;
y-yönündeki ek su kütlesini, u; geminin x-yönündeki ilerleme hızı, v; geminin yanal
öteleme hızı, r; geminin açısal savrulma hızını, xG ; geminin boyuna ağırlık merkeziyle
orijin noktası arasındaki yatay mesafeyi, Izz ; atalet momentini, Jzz ; ek atalet momentini,
X ve Y ; sırasıyla toplam ilerleme ve yanal öteleme kuvvetlerini, N; toplam savrulma
momentini ifade etmektedir.
Denklem 2.1’de verilen hareket denklemlerinde, denklemin sağ tarafı herhangi bir dış
kuvvet olmadığı kabul edilerek yukarıda belirtildiği üzere tekne, pervane ve dümene
bağlı modüller halinde ayrılırsa denklem 2.2 şeklinde yazılabilir.
X = XH + XP + XR
Y = YH +YP +YR

(2.2)

N = NH + NP + NR
XH ,YH , NH olarak ifade edilen gemi gövdesinden kaynaklı oluşan kuvvetler ve
momentin hesaplanmasında kullanılan denklemler 2.3’te verilmiştir.
XH = −R0 + Xvv v2 + Xvr vr + Xrr r2 + Xvvvv v4
YH = Yv v +Yr r +Yvvv v3 +Yvvr v2 r +Yvrr vr2 +Yrrr r3

(2.3)

NH = Nv v + Nr r + Nvvv v3 + Nvvr v2 r + Nvrr vr2 + Nrrr r3
Pervaneden dolayı oluşan itme kuvvetinin sadece ilerleme yönünde etkisi olması
sebebiyle pervane kaynaklı oluşan kuvvetin ifadesi denklem 2.4’te gösterilmiştir.
XP = (1 − t)T
YP = 0

(2.4)

NP = 0
Pervane kaynaklı oluşan kuvvetin hesaplanması için itme azalma katsayı t ile itme
kuvveti T ’nin bilinmesi gerekmektedir.
10

T itme kuvvetinin hesaplanması için denklem 2.5’ten faydalanılır.
T = ρn2 D4P KT (JP )

(2.5)

Denklem 2.5’te, ρ; suyun yoğunluğunu, n; pervanenin saniyedeki devir sayısını, D p ;
pervanenin çapını ifade etmektedir.
İtme katsayısı KT ’nin hesabında, pervane ilerleme katsayısına bağlı bir fonksiyon
olarak denklem 2.6 kullanılabilir.
KT (JP ) = k2 JP2 + k1 JP + k0

(2.6)

Denklem 2.6’nın sağ tarafında bulunan JP , pervane ilerleme katsayısının hesaplanması
için denklem 2.7 verilmiştir.
JP =

u(1 − w)
nD p

(2.7)

Dümen kaynaklı XR , YR kuvvetlerinin ve NR momentinin hesabında denklem 2.8
önerilmiştir.
XR = −(1 − tR )FN sin δ
YR = −(1 − aH )FN cos δ

(2.8)

NR = −(xR + aH xH )FN cos δ
Denklem 2.8’de geçen FN , dümen normal kuvvetinin hesabı için denklem 2.9
kullanılabilir.
FN = (1/2)ρARUR2 fα sinαR

(2.9)

Denklem 2.9’daki AR ; dümen alanını, UR ; dümene gelen efektif akış hızını, fα ; dümen
kaldırma kuvveti katsayısını, αR ; dümene gelen efektif akışın dümenle olan açısını
ifade etmektedir. Dümen kaldırma kuvveti katsayısı fα ; hesaplanması için denklem
2.10 önerilmiştir [31].
fα =

6.13λ
λ + 2.25

(2.10)

Denklem 2.11’de yer alan dümene gelen efektif akışın (UR ) hesaplanabilmesi için
dümendeki yatay ve dikey hız bileşenlerini hesaplamak gerekmektedir.

UR = u2R + v2R
11

(2.11)

Dümene gelen akış hızının dikey bileşeni vR , denklem 2.12 kullanılarak hesaplanabilir.
vR = UγR βR

(2.12)

Denklem 2.12 ile verilen eşitlikte, U; gemi hızını, γR ; akış düzeltme katsayısını,
βR ; manevra hareketi sırasında efektif akışın dümenle yapmış olduğu açıyı ifade
etmektedir.
βR , değeri denklem 2.13’ten faydalanılarak hesaplanabilir.


βR = β − R r



(2.13)

Burada, β = tan−1 (−v/u); teknenin sürüklenme açısını ifade etmektedir.
Dümene gelen efektif akış hızının yatay bileşeni uR ’nin hesaplanmasında denklem
2.14’ten faydalanılır.





8KT
uR = εu(1 − wP )η{(κ 1 + 2 − 1)}2 + (1 − η)
πJP

(2.14)

Denklemde yer alan ε ve η değerleri için denklem 2.15 ve 2.16’da yer alan eşitlikler
kullanılabilir.
ε = (1 − wR )/(1 − wP )

(2.15)

η = DP /HR

(2.16)

Denklem 2.9’da verilen akışın dümene geliş açısı αR denklem 2.17 ile hesaplanır.
αR = δ − tan−1 (vR /uR )

(2.17)

Sonuç olarak, denklem 2.1’in sol tarafında yer alan ivme değerleri u̇, v̇ ve ṙ sayısal
olarak hesaplanmaktadır. Elde edilen ivme değerleri u̇, v̇ ayrı ayrı integre edilerek
sırasıyla geminin ilerleme hızı u, yanal öteleme hızı v değerleri elde edilir. ṙ değeri
iki kez integre edilerek gemi baş açısı ψ hesaplanır. Elde edilen değerler denklem
2.18 ile verilen eşitliklerde yerine konularak gemi ekseni koordinatlarından yer ekseni
koordinatlarına geçiş yapılabilmektedir.
x(t + dt) = x(t) + [u(t)cosψ(t) − v(t)sinψ(t)]dt
y(t + dt) = y(t) + [u(t)sinψ(t) + v(t)cosψ(t)]dt
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(2.18)

2.2 Abkowitz Model
Abkowitz model olarak bilinen matematiksel modelde kuvvetlerin ve momentin hesabı
yapılırken geminin hız, ivme ve dümen açısına bağlı fonksiyonlar tanımlanmaktadır.
Başka bir ifadeyle X,Y; sırasıyla x-ekseni ve y-ekseni yönündeki kuvvetler ve N;
moment u, v, r, u̇, v̇, ṙ ve δ ’nin bir fonksiyonudur [5].
Hareketin denklemi iskele sancak simetrisi kabulü yapılarak denklem 2.19’da
verilmiştir.
m(u̇ − vr − xG r2 ) = X
m(v̇ + ur + xG ṙ) = Y

(2.19)

Izz ṙ + mxG (v̇ + ur) = N
Burada, m; gemi kütlesini, u; gemi x-yönündeki ilerleme hızı, v; geminin y-yönündeki
hızı, r; açısal hızı, xG ; gemi ağırlık merkeziyle orijin noktası arasındaki yatay mesafeyi,
Izz ; atalet momentini, X ve Y ; sırasıyla toplam ilerleme ve yanal öteleme kuvvetlerini,
N; toplam savrulma momentini ifade etmektedir.
Denklem 2.19’un solunda kalan kısım lineerleştirilirse denklem 2.20 elde edilir.
(Xu̇ − m)u̇ + Xu Δu + Xv̇ v̇ + Xv v + Xṙ ṙ + Xr r = 0
Yu̇ u̇ +Yu Δu + (Yv̇ − m)v̇ +Yv v + (Yṙ − mxG )ṙ + (Yr − mu0 )r = 0

(2.20)

Nu̇ u̇ + Nu Δu + (Nv̇ − mxG )v̇ + Nv v + (Nṙ − Izz )ṙ + (Nr − mxG u0 )r = 0
Denklem 2.20’de, Δu = u − U; anlık gemi hızı ile geminin başlangıç hızı arasındaki
farkı, Xu̇ ; x-yönündeki ek su kütlesini, Yv̇ ; y-yönündeki ek su kütlesini, Nṙ ; ek atalet
momentini ifade etmektedir.
İki ve daha yüksek derecedeki ivme terimleri ile hız ve ivme terimlerinin birbirleriyle
olan çarpımları dikkate alınmamış ve u = u0 eşitliği kullanılarak 3. dereceye kadar
Taylor serisine açılmıştır. Böylece denklem 2.21 elde edilmiştir [8].
(m − Xu̇ )u̇ = X0 + Xu Δu + f1 (u, v, r, δ )
(m −Yv̇ )v̇ + (mxG −Yṙ )ṙ = Y0 +Yv v + (Yr − mU)r + f2 (u, v, r, δ )
(mxG − Nv̇ )v̇ + (Izz − Nṙ )ṙ = N0 + Nv v + (Nr − mxGU)r + f3 (u, v, r, δ )
13

(2.21)

Denklem 2.21’de verilen eşitliklerin sağ tarafındaki lineer olmayan terimlerin
f1 (u, v, r, δ ), f2 (u, v, r, δ ) ve f3 (u, v, r, δ ) hesaplanabilmesi için denklem 2.22 verilmiştir.
1
1
f1 (u, v, r, δ ) = Xuuu u3 + (Xuu u2 + Xvv v2 + Xδ δ δ 2 + Xδ δ δ 2 )
6
2
1
1
f2 (u, v, r, δ ) = (Yvvv v3 +Yδ δ δ δ 3 ) + (Yvvr v2 r +Yvvδ v2 δ +Yδ δ v δ 2 v) (2.22)
6
2
1
1
f3 (u, v, r, δ ) = (Nvvv v3 + Nδ δ δ δ 3 ) + (Nvvr v2 r + Nvvδ v2 δ + Nδ δ v δ 2 v)
6
2
Denklem 2.21 ve denklem 2.22 çözülerek x-yönündeki ilerleme ivmesi u̇, y-yönündeki
yanal öteleme ivmesi v̇ ve açısal savrulma ivmesi ṙ değerleri elde edilir. Elde edilen
ivme değerleri u̇ ve v̇ integre edilerek sırasıyla geminin ilerleme hızı u, yanal öteleme
hızı v değerleri hesaplanır. ṙ değeri iki kez integre edilerek gemi baş açısı ψ değeri
hesaplanır. Elde edilen değerler denklem 2.18 ile verien eşitlikte yerine konularak
gemi ekseni koordinatlarından yer ekseni koordinatlarına geçiş yapılır.

2.3 Norrbin Model
Norrbin (1971), farklı hidrodinamik katsayıları ﬁziksel olarak ifade etmek amacıyla
bir matematiksel model ortaya koymuştur. Bu model, zayıf matematiksel manevra
modelleriyle günümüzde yaygın olarak kullanılan manevra modelleri arasında bir
bağlantı durumundadır. Geminin dört serbestlik hareketi düşünülerek ilerleme, yanal
öteleme, yalpa ve savrulma hareketleri için denklem 2.23 verilmiştir [32].
mu̇ − rv − xG r2 + zG rp = X
mv̇ + ru + xG ṙ − zG ṗ = Y

(2.23)

Ixx ṗ − Izx ṙ − mzG (v̇ + ru) = K − mg(zG − zB )sinφ
Izz ṙ − Izx ṗ + mxG (v̇ + ru) = N
Denklem 2.23’te yer alan geminin yalpa hareketi göz ardı edilirse Norrbin’in derin su
için önermiş olduğu matematiksel model denklem 2.24 ile verilmiştir.
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1
1
(1 − Xu̇ )u̇ = L−1 X  uu u2 + L−2 g−1 X  uuuu u4 + gT (1 − t) + (1 + Xvr )vr
2
24

1  2
1 
1 
+L(xG + Xrr )r + L−2 g−1 Xu|v|vv u|v|v2 + L−1 Xccδ δ c2 δe2
2
6
4





1
(1 −Yv̇ )v̇ = L(Yṙ − xG )ṙ + (Yur − 1)ur + L−1/2 g−1/2 Yuur  u2 r + L−1Yuv uv
2
1 
−3/2 −1/2 1 
2
−1 1
+L
g
(2.24)
Yuuv u v + L
Yv|v| |v|v + L Y|r|r |r|r
2
2
2



1
+Y|v|r |v|r +Yv|r| v|r| + L−1 Yccδ c2 δe + kY gT
2





1
2
(kzz
+ Nṙ )ṙ = L−1 (Nv̇ − xG )v̇ + L−1 (Nur − xG )ur + L−3/2 g−1/2 Nuur  u2 r
2



1
1
+L−2 Nuv uv + L−5/2 g−1/2 Nuuv  u2 v + L−2 Nv|v| |v|v
2
2


1 
+ N|r|r |r|r + L−1 N|v|r |v|r + L−1 Nv|r| v|r|
2

1
+L−2 Nccδ c2 δe + L−1 kN gT
2

Burada, L = L pp , T ; su çekimi, g; tekne ile dümen arası mesafe, c; dümene gelen akış
hızı, δe ; etkin dümen açısı olarak ifade edilmektedir.

2.4 Blanke Model
Blanke (1981) tarafından önerilen bu modelde Norrbin’in ileri sürdüğü modelde
basitleştirilme yapılmak suretiyle elde edilmiştir. Blanke’nin önerdiği bu modelde
özellikle dümen ve sevk kayıpları dikkate alınmış olup, bu terimler üzerinde
durulmuştur [33]. İlerleme yönündeki (x-ekseni) ivmenin hesabı için denklem 2.25
önerilmiştir.
(m − Xu̇ )u̇ = X|u|u |u|u + (1 − t)T + Tloss

(2.25)

Yukarıda verilen denklem 2.25’de yer alan, m; gemi kütlesini, u̇; x-yönündeki ivmeyi,
Xu̇ ; x-yönündeki ek su kütlesini, t; itme azalma katsayını, T ; itme kuvvetini ifade
etmektedir. Denklem 2.25’te kayıp terim Tloss ’nin hesabı için denklem 2.26 verilmiştir.
Tloss = (m + Xvr )vr + (mxG + Xrr )r2 + Xδ δ δ 2 + Xext

(2.26)

Denklem 2.25’de yer alan Xu̇ ve denklem 2.26’da yer alan (mxG + Xrr ) terimlerinin,
çoğu gemi için çok küçük olması nedeniyle sıfır alınabileceği belirtilerek basitleştirme
yapılmıştır. Xu̇ değerinin gemi kütlesinin % 5’inden küçük olduğunu ve (mxG + Xrr )
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teriminin çarpanı durumunda olan r2 değerinin ise rmax = 1(deg/s) = 0.0175(rad/s)
olduğu düşünüldüğünde 0.0003(rad/s)2 ’den daha küçük olduğu vurgulanmıştır [33].
Blanke modelinde yanal öteleme ve savrulma hareketlerinin hesaplanabilmesi için
denklem 2.27 ile verilen eşitlikler kullanılabilir.
(m −Yv̇ )v̇ + (mxG −Yṙ )ṙ = −(m −Yur )ur +Yuv uv +Y|v|v |v|v
+Y|v|r |v|r +Yδ δ +Yext
(mxG − Nv̇ )v̇ + (Iz − Nṙ )ṙ = −(mxG − Nur )ur + Nuv uv + N|v|v |v|v

(2.27)

+N|v|r |v|r + Nδ δ + Next
Denklem 2.26 ve 2.27’te verilen Xext ,Yext ve Next terimleri akıntı, rüzgar, dalga gibi dış
etkenlerden kaynaklı kuvvetleri ve momenti ifade etmektedir.

2.5 Ampirik Formüller
Matematiksel modellerde kullanılan hidrodinamik katsayıların hesaplanmasında
literatürde bazı ampirik formüller mevcuttur. Norrbin (1970), bazı hidrodinamik
katsayıların hesaplanmasında kullanılabilecek ampirik denklemler ortaya koymuştur
(Denklem 2.28 ve Denklem 2.29) [34]. Inoue,Hirano ve Kijima (1981), yapmış
oldukları çalışmalarında teorik ve model deneyleri sonucu elde edilen dataları
birbiriyle ilişkilendirerek lineer hidrodinamik katsayıların hesaplanabileceği ampirik
denklemler önermişlerdir [35]. Bu denklemler denklem 2.30’de verilmiştir. Clarke,
Gedling ve Hine (1983) tekneden kaynaklı hidrodinamik katsayıların hesaplanması
için çeşitli model deney verilerini göz önünde bulundurmak suretiyle denklem 2.31’de
gösterilen hesaplamaları önermişlerdir [36].

T
CB B
Yv = −π( )2 (1.69 + 0.08
)
L
πT

T
CB B
Yr = −π( )2 (−0.645 + 0.38
)
L
πT

T
CB B
Nv = −π( )2 (0.64 − 0.04
)
L
πT

T
CB B
)
Nr = −π( )2 (0.47 − 0.18
L
πT
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(2.28)

π LT 2
− 0.04
2 ∇

π LT 2
Nuv = −1.28
+ 0.02
4 ∇

π LT 2
− 0.18
Yur = 1.29
4 ∇

π LT 2
+ 0.09
Nur = −1.88
8 ∇


Yuv = −1.69

k=

(2.29)

2T
L

πk 1.4CB B
−
2
L

πk
Yr =
4

Nv = −k


Yv = −

(2.30)



Nr = −0.54k + k2

T
0.40CB B
Yv = −π( )2 (1.0 +
)
L
T

T
2.2B 0.080B
Yr = −π( )2 (−0.5 +
−
)
L
L
T

T
2.4T
Nv = −π( )2 (0.5 +
)
L
L

T
0.039B 0.56B
Nr = −π( )2 (0.25 +
−
)
L
T
L

(2.31)

Bununla birlikte matematiksel manevra modellerinde yer alan hidrodinamik terimlerin
hesaplanmasında kullanılan Ankudinov tarafından önerilen ampirik formüller denklem
2.32’te verilmiştir [37]. Ayrıca hidrodinamik terimlerin hesabında kullanılan Khattab
tarafından ortaya konan diğer ampirik formüller denklem 2.33’da gösterilmiştir [38].
T
B
B
L
Yv = [−π( )2 Ky (0.25(CB )2 − 1.5CB + 3.45)]
L
T
T
T
T 2
T 2 L
B
Yr = [−π( ) (−(0.3 −CB )Yv (−π( ) ))]
L
L
L
T
T 2
CB B L
Nv = [−π( ) (0.75 − 0.04
)]
L
π T T
T
B
B
L
Nr = [−π( )2 Ky (0.03(CB )2 − 0.15CB + 0.5)]
L
T
T
T
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(2.32)

Denklem 2.32’de yer alan Ky değeri için;
CB TB > 5 ise Ky = 5 CTB B
CB TB <= 5 ise Ky = 1
T
2.3 1.466 B 0.00102 L 2 L
Yv = [−π( )2 (
+
CB −
( ) )]
L
π
π
T
π
T
T
T 2 −1.0328 0.11 B 0.00004 L 2 L
Yr = [−π( ) (
−
CB −
( ) )]
L
π
π
T
π
T
T
2
T
1.758 0.00768 CB L
0.0008 L 2 L
Nv = [−π( )2 (
−
−
( ) )]
L
π
π
BT
π
T
T
T 2 1.3192
CB 0.00019 L 2 L
− 0.68228 −
( ) )]
Nr = [−π( ) (
L
π
π
π
T
T

(2.33)

Lee ve diğ. (2003), 38 yüklü gemi 9 balastlı gemi olmak üzere toplamda 47 geminin
PMM test sonuçlarına göre hidrodinamik katsayıların hesaplanması maksadıyla
ampirik formüller önermişlerdir.

Yapmış oldukları çalışmalarında verilerinden

faydalandıkları gemilerin türlerine göre dağılımı; 22 tanker, 8 dökme yük, 4 konteyner,
1 LNG, 1 kimyasal ve 1 diğer gemiler şeklindedir [1].
d
d
d
= −(0.145 + 2.25 − 0.2ΔSR )
L
L
L

 d
d
(Yr − m ) = −(0.282 + 0.1ΔSR ) + 0.0086ΔB/L + 0.004
L
L
d
d
Nv = −(0.222 + 0.1ΔSR ) + 0.00484
L
L
d
d
Nr = −(0.0424 − 0.03ΔSR ) − 0.004ΔCB + 0.00027
L
L


Yv

(2.34)

Denklem 2.35 ile verilen ampirik formüller kullanılarak denklem 2.34’te yerine
yazılırsa ampirik olarak boyutsuz hidrodinamik katsayılar elde edilir.
PCB −CB
PCB
d
PCB = 1.12 + 0.735
L
0.18 − BL
ΔB/L =
0.18
PSR − SR
ΔSR =
PSR
ΔCB =



PSR = 28.7∇ + 0.54
BP07
SR =
BPS
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(2.35)

Şekil 2.1 : Gemi için örnek bir kıç formu [1].
Çizelge 2.1 : Boyutsuzlaştırma için verilen ilişki.


X
1/2ρLdU 2



Y
1/2ρLdU 2

N

Y
1/2ρL2 dU 2

X
Y

∇



∇
L3

Burada, SR ; Kıç form katsayısı, BPS ; 2. istasyondaki pervane şaftının yüksekliğinin
yarısı, BP07 ; 2.

istasyondaki 0.7R (R:pervane çapı) uzaklığındaki yüksekliğinin

yarısını ifade etmektedir.
BPS ve BP07 ifade ettiği değerlerin gösterilebilmesi amacıyla örnek gemi kıç formu
şekil 2.1’de verilmiştir.
Manevra modellerinde yer alan hidrodinamik katsayıların hesaplanması için Lee ve
diğ. (2003) denklem 2.36’de yer alan bağıntıları önermişlerdir. Ayrıca MMG modelde
ayrı modüller olarak yer alan ve dümen kuvvetinin hesaplanması için bilinmesi gereken
değerler için denklem 2.37 ile verilen denklemler önerilmiştir. Denklemlerde yer alan
boyutsuz katsayılar için çizelge 2.1 kullanılmıştır [1].
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d
d
= 1.281 + 0, 031
L
L
 d
B
Yrrr = 0.029CB − 0.004
L
L
 d
B
Yrvv = 0.628CB − 0.066
L
L
 d
d
Yvrr = 0.4 + 0, 007
L
L

d
d
Nvvv = 0.188 − 0.01
L
L
 d
B
Nrrr = 0.014CB − 0.002
L
L
 d
B
Nrvv = 0.178CB − 0.037
L
L
 d
d
Nvrr = 0.158 − 0.005
L
L
 d
B
d
Xvr = 0.12CB + 0.443 − 0.018
L
L
L
 d
d
Xvv = 0.223 − 0.011
L
L
 d
d
Xrr = 0.038 − 0.001
L
L


Yvvv

(2.36)



aH = 40.0∇

xH = (0, 4 + 0, 1CB )
B
γ1 = 1.77CB + 0.18
L
B
γ2 = 1.37CB + 0.41
L
B
ε = 2.71CB + 0.92
L
3.45Λ
fα =
1+Λ
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(2.37)

3. MANEVRA MODELLERİ UYGULAMALARI

Bölüm 2’ de yer verilen manevra modellerinden Abkowitz model ve MMG model
seçilerek bu iki matematiksel modelden oluşan simülatör oluşturulmuştur. Oluşturulan
simülatörün doğruluğunu test etmek amacıyla her iki model için literatürde yer alan
farklı gemi tipleri seçilmiş ve simülasyon gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonucu elde
edilen değerler ile seçilen gemilere ait manevra karakteristiği verileri kıyaslanmıştır.

3.1 MMG Model Uygulaması
Sürekli dönme testi ve zigzag testleri yapılmış ve deney sonuçları bilinen KVLCC2
gemisi için simülasyonu gerçekleştirmek amacıyla MMG model kullanılarak
matematiksel model Matlab-Simulink’te oluşturulmuştur.

Matematiksel model

oluşturulurken MMG model başlığı altında detaylı olarak anlatılan denklem 2.1-2.4
ve denklem 2.8 kullanılmıştır. Matlab-Simulink’te oluşturulan matematiksel modelin
modüller halinde gösterimi şekil 3.1’de verilmiştir.
Dümen açısı geminin hareketi boyunca sabit ±35o tutularak sürekli dönme testi
simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon sonucu elde edilen graﬁk şekil 3.2’de verilmiştir.
Ayrıca KVLCC2 gemisinin 10◦ /10◦ zigzag test simülasyonu sonucu elde edilen
verilerle oluşturulan graﬁk şekil 3.3’de gösterilmiştir. 10◦ /10◦ zigzag test simülasyonu
için dümene ilk olarak 10◦ komutu verilerek simülasyon başlatılmış olup gemi
baş açısı 10◦ olduğunda dümene −10◦ komutu verilmiştir. Gemi baş açısı −10◦
olduğunda tekrar dümene 10◦ komutu verilmiş ve bu işlem tekrarlatılarak simülasyon
tamamlanmıştır.
Simülasyonda kullanılan KVLCC2 tankerine ait temel büyüklükler ve hidrodinamik
katsayılar sırasıyla çizelge 3.1 ve çizelge 3.2’de verilmiştir.

Verilen katsayıların

denklemlerde yer alan boyutlu hale getirilebilmesi amacıyla çizelge 3.3’ten
faydalanılmıştır.
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Şekil 3.1 : Matlab-Simulink’te oluşturulan MMG modelin gösterimi.
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Çizelge 3.1 : KVLCC2 tankere ait temel büyüklükler.
LPP (m)
B (m)
T (m)
 (m3 )
CB (-)
kzz (0.25Lpp)(m)
XG (m)
V (m/s)
DP (m)
HR (m)
AR (m2 )
V (knot)

320.0
58.0
20.8
312600.0
0.81
80.0
11.2
7.9732
9.86
15.8
112.5
15.5

Çizelge 3.2 : KVLCC2 tankere ait boyutsuz hidrodinamik katsayılar.




mx =0.022

Xrr =0.011

Xvv =-0.04

Xvr =0.002

Xvvvv =0.771

X0 =-0.022
δ ∗ =2.34
aH =0.312

xH =-0.464
tP =0.22
κ=0.5
γ + = 0.64

my =0.223

Yr =0.083

Yv =-0.315
Yv rr=-0.391
Yvvr =0.379

Yvvv =1242.8

Yrrr =0.008

xR =-0.5
wP0 =0.35

 =-0.71
ε=1.09
γ − =0.395



Jz =0.011

Nr =-0.049

Nv =-0.137

Nv rr =0.055

Nvvr =-0.294

Nvvv =-0.03

Nrrr =-0.013
xP =-0.48
tR =0.387
λ =1.827
n=1.53

Çizelge 3.3 : MMG modelde hidrodinamik terimlerin boyutsuzlaştırma ilişkisi.

m

1
2
2 ρLdU
1
2
2
2 ρL dU
1
4
2 ρL d
1
2
2 ρL d

u, v

U

r

U/L

X, Y
N
Izz
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X/L

4
3
2
1

-4

-3

-2

-1

0

0
Y/L

1

2

3

4

Şekil 3.2 : KVLCC2 tanker için dönme testi (± 35 deg.).

40
( ) Yasukawa ve Yoshimura
( ) Simulink
( ) Dümen Aç s

30

(derece)

10

δ,ψ

20

0

0

5
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t’
-10

-20

-30

-40

Şekil 3.3 : KVLCC2 tanker için 10◦ /10◦ zigzag testi.
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Çizelge 3.4 : KVLCC2 tankeri dönme testi sonuçlarının kıyaslanması.

Ad./L pp
Tr./L pp
T D/L pp
Ad./L pp
Tr./L pp
T D/L pp

(+35◦ )
(−35◦ )

MARIN
FR
3.25
1.36
3.34
3.11
-1.22
-3.08

Yasukawa
ve diğ.
3.62
1.58
3.71
3.56
-1.51
-3.59

Sukas
ve diğ.
3.10
1.35
3.16
3.10
-1.23
-2.90

Simulink
kodu
3.64
1.56
3.68
3.50
-1.43
-3.41

Matlab-Simulink’te oluşturulan matematiksel model ile elde edilen sonuçlar hem
Yasukawa ve Yoshimura (2015) hem de Sukas ve diğ. (2019) yapmış oldukları
çalışmadaki sonuçlarla kıyaslanmıştır.

Bu kıyaslamalara ek olarak simülasyon

sonuçları MARIN FR. (2008) deney sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve bu kıyaslama
çizelge 3.4’te verilmiştir [39].

3.2 Abkowitz Model Uygulaması
Sürekli dönme testi ve zigzag test sonuçları bilinen balıkçı gemisine Città di
Genova ait çizelge 3.5 ve çizelge 3.6 sırasıyla temel büyüklükler ve hidrodinamik
katsayılardır [8]. Abkowitz Model (Bölüm 2.2) başlığı altında verilen denklem 2.21 ve
denklem 2.22 kullanılarak Matlab-Simulink’te matematiksel model oluşturulmuştur.
Matlab-Simulink’te oluşturulan matematiksel modelin modüller halinde gösterimi
şekil 3.4 ile gösterilmiştir.
Verilen boyutsuz katsayıların denklemlerde yer alan boyutlu hale getirilebilmesi
amacıyla çizelge 3.7’den faydalanılmıştır.
Çizelge 3.5 : Balıkçı gemisine ait temel büyüklükler.
LOA (m)
LPP (m)
B (m)
T (m)
 (m3 )
Cb
kzz (m)
XG (m)
V (knot)

32.7
25.0
8.0
2.58
296
0.574
6.9
11.32
12.0
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Şekil 3.4 : Matlab-Simulink’te oluşturulan Abkowitz modelin gösterimi.
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Çizelge 3.6 : Balıkçı gemisine ait boyutsuz hidrodinamik katsayılar.
×10−5

Xu = −189.3

Xu̇ = −2279.8

Xuu = −527.8

Xuuu = −423.0

Xvδ = 225.3

Xvv = −919.0

Xδ δ = −371.0

X0 = 0

×10−5

Yv = −4539.4

Yv̇ = −2998.0
Yr = 3326.7
Yṙ = 630.1
Yδ = 624.7

Yδ δ δ = −668.4

Yδ δ v = 1242.8

Yvvδ = 17722.4

Yvvr = 20234.0

Yvvv = −58135.2

Y0 = 0

×10−5

Nv = −1793.6

Nv̇ = 2757.6

Nr = 1146.3

Nṙ = −211.1
Nδ − 278.0

Nδ δ δ = 202.2

Nδ δ v = −526.8

Nvvδ = −6223.0

Nvvr = −13552.0

Nvvv = 2430.6

N0 = 0

Çizelge 3.7 : Abkowitz modelde hidrodinamik terimlerin boyutsuzlaştırma ilişkisi.

m

1
2 2
2 ρL U
1
3 2
2 ρL U
1
5
2 ρL
1
3
2 ρL

u, v

U

r

U/L

X, Y
N
Izz

Abkowitz model ile oluşturulan matematiksel modelde balıkçı gemisinin MMG model
uygulamasında anlatıldığı üzere aynı dümen açısı değerleri kullanılarak hem dönme
testi simülasyonu (Şekil 3.5) hem de 10◦ /10◦ zigzag test (Şekil 3.6) simülasyonu
yapılarak elde edilen sonuçlar ile Obreja ve diğ. (2010) çalışmalarında elde ettikleri
sonuçlar çizelge 3.8’de verilmiştir. Ayrıca şekil 3.7 graﬁğinde ilk hız 12 knot (=
6.1728m/s) ve son hız 4.75 knot(= 2.4434m/s) olarak hesaplanmıştır.
Çizelge 3.8 : Balıkçı gemisi dönme testi sonuçlarının kıyaslanması.

Ad./L pp
Tr./L pp
T D/L pp
SD/L pp
Hız kaybı

Obreja
ve diğ.
3.44
1.39
3.04
3.02
59%

Tribon
kodu
4.11
1.88
3.93
3.09
63%
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Simulink
kodu
3.31
1.49
3.03
2.49
60%

X/L

4
3
2
1

-4

-3

-2

-1

0

0
Y/L

1

2

3

4

Şekil 3.5 : Balıkçı gemisi için dönme testi (± 35 ◦ ).

30
ψ Deney
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0

0

10
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40
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Zaman (s)
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2. A m Aç s (Deney)
2. A m Aç s (Simülasyon)

-30

Şekil 3.6 : Balıkçı gemisi için 10◦ /10◦ zigzag testi.
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Şekil 3.7 : Dönme testi hız-zaman graﬁği.
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4. KONTROL SİSTEMLERİ

Kontrol sistemleri, manuel olarak herhangi bir etki söz konusu olmaksızın tamamen
otomatik olarak sistemin ilerleyişini devam ettiren sistemlerdir.

Hedeﬂenen

parametreye göre kontrol sistemlerinin amacı da değişebilmektedir. Bu amaçlardan
bazıları sistemin çıkış değerini belirli aralıklarda tutmak, arka arkaya sıralanmış
belirli aralıklarda yapılan işleri tekrarlamak, sistemin çıkış değerini belirli bir
sıraya göre gerçekleştirmek, çevresel faktörlerden dolayı sistemde gerçekleşecek olan
etkilenmeleri en alt seviyeye indirgemek şeklinde sıralanabilir. Kontrol sistemleri
temelde açık çevrim kontrol (open-loop control) ve kapalı çevrim kontrol (closed-loop
control) olarak düşünülebilir.
Açık çevrim kontrolde giriş değeri, kontrol edilmek istenen değerden bağımsızdır.
Açık çevrimin modül olarak gösterimi şekil 4.1’deki gibi gösterilebilir. Buna karşın
kapalı çevrim kontrolde ise giriş parametresi, çıkış işaretine ya da sisteme bozucu
olarak giren işarete veya bunlardan birinden üretilen işaretle referans işaret arasındaki
değerin farkına ya da bu değerlerin toplamına bağlıdır.
Açık çevrim kontrol sistemlerinde sisteme herhangi bir bozucu etkisi olduğunda
kontrol sistemi bozucunun etkisinden bağımsız olarak hareket ettiğinden hedef değere
ulaşmak için şekil 4.3’te görüldüğü üzere herhangi bir tepkide bulunmayacaktır. Oysa
ki kapalı bir çevrimde bozucunun etkisiyle hedef değerde gerçekleşecek olan sapmalar,
hata olarak sisteme tekrar dahil edildiği için kontrol sistemi hatayı en aza indirgeyecek
şekilde tepki verecektir. Kontrol sisteminin vereceği tepki kazanım katsayılarına bağlı
olarak hızlı veya yavaş şekilde gerçekleşebilmektedir. Dış bir etki nedeniyle oluşan
hedeﬂenen değerdeki sapmaya istinaden kontrol sisteminin kontrol edilen sisteme
verdiği tepki ve tekrar sistemin hedef değerine ulaşması şekil 4.4’te gösterilmiştir [40].
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GR
Kontrolör

Kontrol Edilen
Sistem

ÇIKIS

Şekil 4.1 : Açık çevrim.

GR

Hata

Kontrol Edilen ÇIKI
Sistem

Kontrolör

Geri
Besleme

Şekil 4.2 : Kapalı çevrim.
Açık çevrim kontrolde çıkış değerine bağımlılık söz konusu olmadığı için kontrol
sisteminin bir müdahalesi de yoktur. Dolayısıyla geri besleme veya ileri besleme
kavramları da açık çevrim için geçerli değildir.

Fakat kapalı çevrim kontrolde

çıkış değerine olan bağımlılıktan dolayı geri besleme (feedback) veya ileri besleme
(feed-forward) durumları mevcuttur. Örnek bir kapalı çevrim şeması şekil 4.2’de
verilmiştir.
Bir kontrol sisteminde, sistemin hedeﬂenen değere ulaşabilmesi veya yaklaşabilmesi
tepkisi düşünüldüğünde; bu tepkinin ne kadar sürede gerçekleştiği, hedef değerin aşılıp
aşılmadığı, çıkış değerinin hedeﬂenen değere olan yakınlığı gibi bazı sorular akla
gelmektedir. Bu sorular kontrol edilecek sistem için tek tek özenle düşünülmelidir.
Bu sayede kontrol edilmek istenen sistem için en uygun kontrolör tasarlanabilir. Şekil
4.5’te bir kontrolörün zamana bağlı tepkisi gösterilmektedir.
Şekil 4.5’de gösterilen, tr ; yükselme zamanını, t p ; tepe zamanını, ts ; yerleşme zamanını
ve M; aşma değerini göstermektedir.
Yukarıda bahsedildiği üzere kontrol edilmek istenen sistemde herhangi bir aşım
değeri istenmiyorsa sistem kazanım katsayıları M aşma değeri oluşturmayacak şekilde
seçilmelidir. Bunun yanı sıra eğer sistemin hızlı tepki verip en kısa sürede hedeﬂenen
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y(t)

a

0
Zaman (t)
Şekil 4.3 : Açık sisteme bozucu etkisi.
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a
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Şekil 4.4 : Kapalı sisteme bozucu etkisi.
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M
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Şekil 4.5 : Basamak cevabı.
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t(s)

değere ulaşması isteniyorsa bu durumda da yerleşme zamanını en aza indirgemek
amaçlı kazanım katsayıları seçilmelidir.

4.1 PID Kontrol
Kontrol sistemleri ve otomasyon bütün mühendislik alanlarına entegre edilebilen
sistemlerdir. Özellikle otonom sistemlere geçiş sürecinde araştırmacıların daha fazla
üzerinde yoğunlaştığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kontrol sistemlerinden
biri olan PID (Proportional Integral Derivative) kontrol sistemi gemi hareket ve
manevralarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kontrol sisteminde P ile ifade
edilen terim, oransal kontrolör olarak isimlendirilir ve mevcut hata ile orantılı olarak
çıkış değeri verir. İstenen değer ile asıl değer veya geri besleme değerini karşılaştırır
ve bunun sonucunda ortaya çıkan hata K p oransal sabiti ile çarpılarak sisteme etki eder.
Eğer karşılaştırma sonucunda herhangi bir hata yoksa yani hata sıfırsa denetleyiciden
çıkan değer de sıfırdır. P kontrolör her ne kadar K p değerinin değerine bağlı olarak seri
bir şekilde hatayı sıfırlasa da yüksek K p değerlerinde salınımlar artmakta ve bu durum
modelleme yaptığınız sistemde istenilmeyen bir durum oluşturabilmektedir. I ile
ifade edilen integral kontrolör sabit durum hatasını ortadan kaldırmak için gereklidir.
Hatayı her bir adımda Ki ile çarparak toplar. Ki değerinin azaltılması yanıt hızını
arttırmaktadır ancak sürekli hata alanlarını topladığı için özellikle zaman olarak uzun
süreli kontrol gerektiren sistemlerde I integral kontrolör tercih edilmez. D terimi türev
kontrolör olarak ifade edilir ve sistemdeki hatanın gelecekteki davranışını tahmin eder.
D kontrolör, kontrol edilmek istenen sistemin hedeﬂenen değerin üzerine çıkmaması
için gereken kontrolördür. Kapalı bir çevrim düşünüldüğünde PID kontrolörün istenen
referans değeri ile çıkış değeri arasındaki hata dikkate alındığında kontrolörün çözüm
denklemleri denklem 4.1 ile verilmiştir.
u(t) = K p e(t) + K p

 t
0

e(τ)dτ + Kd

de(t)
dt

(4.1)

4.1.1 Transfer fonksiyonun belirlenmesi
Transfer fonksiyonu kontrol edilen sistemdeki çıkış değeri ile giriş değeri arasındaki
ilişkiyi temsil etmektedir. Yani bir sistemin giriş değerlerine karşılık sistemin vermiş
olduğu çıkış değerleri arasındaki ilişkinin bir fonksiyon şeklinde ifade edilebilmesidir.
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Şekil 4.6 : Örnek PID kontrolör gösterimi.
Nomoto ve diğ. (1957) yapmış oldukları çalışmada otopilot uygulamasına önemli bir
yardımı olabileceğini belirttikleri bir transfer fonksiyonu önermişlerdir [41].
1. ve 2. derece Nomoto modelleri ismiyle bilinen bu transfer fonksiyonları literatürde
rota takibi uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Denklem 4.2 ile verilen 2.
derece Nomoto modeli olarak bilinen denklemde yer alan T1 , T2 ve T3 zaman sabitleri,
denklem 4.3’te verilen etkin zaman sabiti şeklinde ifade edilirse, denklem 4.4’te
verilen transfer fonksiyonu elde edilir. Elde edilen bu transfer fonksiyonu literatürde
1. derece Nomoto model olarak bilinmektedir.
r
K(1 + T3 )
(s) =
δ
(1 + T1 s) + (1 + T2 s)

(4.2)

T = T1 + T2 − T3

(4.3)

r
K
(s) =
δ
(1 + T s)

(4.4)

Referans istenen değer olarak gemi baş açısı, çıkış değeri olarak ise dümen açısı değeri
söz konusu olduğunda transfer fonksiyonu olarak denklem 4.5’te verilen transfer
fonksiyonu kullanılabilmektedir.
K
ψ
(s) ≈
δ
s(1 + T s)

(4.5)

Denklem 4.5 ile verilen denklemde, T ve K; sırasıyla Nomoto zaman ve kazanım
sabitleri olarak bilinmektedir. Nomoto modeli transfer fonksiyonunda yer alan K ve T
değerleri gemi zigzag test verilerinden faydanılarak bulunabilmektedir [42].
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Şekil 4.7 : K değerinin hesabında kullanılan 20-20 zigzag testi.

Gemi ba aç s (
Dümen aç s ( )

)

Şekil 4.8 : K/T değerinin hesabında kullanılan 20-20 zigzag testi.
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Şekil 4.7’de gösterilen birinci ve ikinci aşım noktalarındaki açı değerlerinin arasındaki
farkın şekilde gösterilen alana bölümüyle K değeri elde edilir. Anlatılmak istenen K
değerinin matematiksel ifadesi denklem 4.6’da gösterilmiştir. K/T değeri ise gemi
baş açısının sıfır olduğu noktalardaki açısal savrulma hızlarının farkının şekil 4.8’de
gösterilen alana bölünmesiyle elde edilir ve hesaplanan K değeri denklem 4.7’de yerine
konularak T değerine ulaşılır.
ψ1 − ψ2
K = −  t2
t1 δ dt

(4.6)

K
r3 − r4
= −  t4
T
t3 δ dt

(4.7)

İzlenecek rotanın kontrolü için transfer fonksiyonunun belirlenmesinde kolay şekilde
uygulanabilecek yöntem olarak Nomoto modeli önerilmektedir. Nomoto modelin
kullanımı literatürde sadece gemi baş açısı ve gemi hızının sabit olduğu durumlarda
doğrulanmıştır [43].
Özellikle bozucu etkisi söz konusu olduğunda yani dış kuvvetlerin etkisinin hedeﬂenen
değerde oluşturabileceği önemli sapmalar söz konusu olduğunda transfer fonksiyonu
belirlenirken farklı yöntemler kullanılabilir.

Bu yöntemlerden biri de bu tez

kapsamında bölüm 5’de detaylarıyla anlatılan Üsküdar-Beşiktaş yolcu hattı ve
belirlenen ardışık koordinat takibi uygulamasında yer alan transfer fonksiyonları,
Matlab-Linmode fonksiyonundan faydalanılarak elde edilmiştir.

Kontrol edilmek

istenen sistemin transfer fonksiyonunu belirlemek için gemiye ait deney sonuçları
ya da seyir tecrübelerinden faydalanılarak elde edilen veriler kullanılarak öncelikle
Matlab-Simulink’te matematiksel model oluşturulur. Matematiksel model oluşturulduktan sonra kontrol edilmek istenen sistemin transfer fonksiyonunu elde edebilmek
için ilişkinin kurulacağı giriş ve çıkış değerleri belirlenir. Böylece kontrol edilecek
sistem için belirlenen giriş değeriyle çıkış değeri arasındaki ilişki elde edilir.
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4.1.2 Routh-Hurwitz kriteri
Sınırlı her girişe sistemin cevabı da sınırlıysa sistemin kararlılığından söz edilebilir.
Herhangi bir dış etki (bozucu) sisteme giriş yapmış olsa bile sistem tekrar denge
durumuna gelebilmektedir.

Bir sistemin kararlı olup olmadığının kontrolü için

sistemin transfer fonksiyonundan faydalanılarak karar verilebilmektedir.
Şekil 4.9 ile gösterilen bir kapalı sistem için kapalı çevrimin transfer fonksiyonu
denklem 4.8 ile hesaplanmaktadır.

Şekil 4.9 : Kapalı çevrimin simgelerle gösterimi.

G(s)
C(s)
=
R(s) 1 + G(s)H(s)

(4.8)

Örnek olarak denklem 4.8 ifadesi denklem 4.9 şeklinde bir fonksiyon olarak yazılırsa,
C(s) b0 sm + b1 sm−1 + ..... + bm
=
R(s)
a0 sn + a1 sn−1 + .... + an

(4.9)

Bu durumda a0 sn + a1 sn−1 + .... + an = 0 denkleminin köklerinin irdelenmesi
gerekmektedir.

Oldukça basit ve uygulaması kolay olan Routh-Hurwitz kriteri

kararlılık analizi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Denklemin köklerinin şekil
4.10’da gösterildiği üzere eksenin sol tarafında olmadıkça sistem kararlıdır ifadesi
kullanılamaz. Sistemin kararlı olabilmesi için bütün köklerin eksenin sol tarafında
olması gerekmektedir. Örneğin denklem 4.9’da n = 5 olduğu düşünülürse irdelenmesi
gereken fonksiyon özyapısal fonksiyondur. Özyapısal fonksiyon, transfer fonksiyonun
paydasında bulunan fonksiyondur ve denklem 4.10’da gösterilmiştir.
a0 s5 + a1 s4 + a2 s3 + a3 s2 + a4 s + a5 = 0
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(4.10)

Im (Jw)

KARARSIZ BÖLGE

KARARLI BÖLGE

? (σ)
Re

KARARLILIK
EKSENI

Şekil 4.10 : Kararlı-kararsız bölgeler.
Denklem 4.10 için Routh-Hurwitz kararlılık analizi için aşağıda verilen tablo
oluşturulur.
s5 :

a0

a2

a4

s4 :

a1

a3

a5

s3 :

b1

b2

0

s2 :

c1

c2

s1 :

d1

0

s0 :

e1

0

Oluşturulan tabloda bilinmeyen değerlerin b1 , b2 , c1 , c2 , d1 , e1 hesaplanması için
denklem 4.11 verilmiştir.
a1 a2 − a0 a3
,
a1
b1 a3 − a1 b2
c1 =
,
b1
c1 b2 − b1 c2
,
d1 =
c1

a1 a4 − a0 a5
a1
b1 a5 − a1 0
c2 =
b1
d1 c2 − c1 0
e1 =
d1

b1 =

b2 =

(4.11)

Hesaplanan katsayıların pozitif olması ve sıfırdan farklı olması kararlılık için gerek
şarttır, yeter şart ise ilk sütunda bulunan değerlerin işaretlerinin hepsinin aynı
olmasıyla sağlanmaktadır.
Routh-Hurwitz kararlılık analizi yapılırken özel bir durum olan ilk sütunda bulunan
değerlerde sıfır olması durumunda, sıfır olan değerin yerine küçük bir pozitif sayı
kabulü yapılarak işlemlere devam edilir. Yani sıfır değeri yerine bir ε değeri yazılır
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ve sonrasında yapılan işlemlerin neticesinde ilk sütunda eğer herhangi bir işaret
değişimi olmamışsa sistem kararlılık sınırındadır. Şayet ε değeri yazıldıktan sonraki
aşamalarda ilk sütunda bir işaret değişimi olmuş ise sistemin kararsız olduğu söylenir.
Bunun dışında eğer tablo oluşturulduktan sonra herhangi bir satırın tüm elemanları
sıfır çıkarsa, bu durumda yardımcı bir polinom belirleyerek işlemlere devam edilir.
Yardımcı polinom belirlemek için bir önceki satırda bulunan değerlerle elde edilen
polinom yazılarak türevi alınır ve elde edilen polinomun katsayıları tüm elemanları
sıfır olan satırın yerine yazılır. Yardımcı polinom kullanılarak elde edilen tablonun
yanı sıra yardımcı polinomun kökleri de bulunarak sistemin kararlılığı irdelenir [44].

4.2 Fuzzy Kontrol
Kontrol sistemlerinden biri de sıklıkla kullanılan bulanık mantık (Fuzzy Logic)
uygulamasıdır. Bulanık mantık, literatürde ilk olarak Zadeh tarafından 1965 yılında
ortaya konulmuştur [45].

Her ne kadar elde edilen sonuçların tam doğruluğu

olmasada kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğundan sıklıkla bilimsel alanlarda
kullanılmaktadır. Özellikle bilimsel araştırmalarda kesinliği bilinmeyen yani belirsiz
durumlarda kullanılan bu kontrolör sayesinde bilinmezlikle baş edilebilmektedir.
Sisteme farklı büyüklüklerde ve durumlarda veri girişi olduğu zamanlarda bu
verilere belirli sınırlandırmalar getirilerek sistemin vereceği tepki dağılım olarak
ifade edilebilmektedir.

Özellikle birden fazla veri girişinin olduğu sistemlerde,

sisteme giren bu verilerin kontrolünde bulanık mantık uygulamasının kullanılabilir
olması üstünlükleri arasında gösterilebilir.

Bununla birlikte uygulama açısından

oldukça kolay olmasına rağmen kontrol sistemini kuracak kişinin kurulacak sisteme
hakim ve bu konuda tecrübesinin olması dağılımların oluşturulmasında önem arz
etmektedir.

Cao and Lee (2003), geminin başlangıç koşulu olarak sekiz farklı

baş açısı belirlemiş ve istenilen rotanın izlenebilmesi amacıyla tamamen uzman
bilgisi, tecrübe ve gerçekçilik duygusuna dayanan bir bulanık mantık kontrolörü
modellemişlerdir. Bununla birlikte kontrolörün dış bozucular (rüzgar, akıntı, dalga)
etkisi altında performansını incelemek amaçlı farklı senaryolarda simülasyonlar
gerçekleştirmişlerdir [46].

Morawski ve Nguyen Cong (2008) yapmış oldukları

çalışmalarında bulanık mantık kontrolörü ile baş pervanesini, kıç pervanesini ve ana
pervaneyi kontrol eden bir düzenleyici sistem modellemişlerdir.
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Bu düzenleyici

Şekil 4.11 : Bulanık kontrol arayüzü.
ile bir geminin belirlenen nokta etrafında dönmesini ve belirli bir baş açısını
sabit tutmaya çalışarak belirlenen rotada hareket etmesini sağlamaya çalışmışlardır.
Elde ettikleri sonuçları deney sonuçlarıyla kıyaslamışlar ve nokta etrafında dönme
hareketinde sapmanın her kıyaslamada gemi boyunun yarısından daha az olduğunu
ve baş açısındaki sapmanın 3◦ ’den az olduğunu belirtmişlerdir [47]. Nguyen ve
Im (2019) çalışmalarında bulanık mantık kontrolörü kullanarak gemi yanaşmasını
sağlayan bir otomatik sistem modellemişlerdir. Çalışmalarında üç aşamalı kontrol
grubu oluşturmuşlardır. Bunlardan ilk kontrolör, gemiyi boyuna doğrultuda rıhtımın
normali pozisyonuna getirmek için, ikinci kontrolör, geminin göreceli durumunu
90 derecede tutabilmek için gemiyi itme ve tersine hareketin kontrolü için, üçüncü
kontrol ise aynı anda pruva pervanesi ve gemi ile yapılan yengeç hareketiyle gemiyi
rıhtıma yanaştırma hareketinin kontrolü için modellenmiştir. Sonuç olarak, önerilen bu
sistemin performansını doğrulamak için sayısal simülasyonlar yapılmıştır. Elde edilen
sonuçların yanaşma destek sisteminin gemi için iyi bir performansa sahip olduğunu
göstermiştir [48].
Matlab-Simulink’te bulanık kontrol uygulaması için giriş ve çıkış sinyallerinin
dağılımlarını oluşturabilmek için ilk olarak Şekil 4.11’de gösterilen arayüzden seçim
yapılır.
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Şekil 4.12 : Giriş sinyalinin dağılımının oluşturulabileceği arayüz.
Giriş, şekil 4.12 ve çıkış, şekil 4.13 kısımlarında dağılım ve sınırlar belirlenirken
dağılım için belirlenen graﬁk adedi kadar ekleme yapılabilir.

Belirlenen sayıda

graﬁkler oluşturulurken farklı çeşitte graﬁklerin seçilebilmesinin yanı sıra bu
graﬁklerin sınırlandırmaları da yapılabilmektedir.
Giriş ve çıkış dağılımları oluşturulduktan sonra giriş sinyallerinin hangi durumlarda
hangi çıkış sinyallerine bağlanacağının belirlenmesi amacıyla kuralların seçiminin
yapılması gerekmektedir.

Kuralların oluşturulabileceği arayüz şekil 4.14’te

gösterilmiştir.
Basit olarak Matlab-Simulink’te şekil 4.12’de gösterilen arayüz kullanılarak giriş
olarak iki adet dağılım graﬁği oluşturulduğu varsayılarak bu dağılım graﬁkleri şekil
4.15 ve şekil 4.16 olarak gösterilmiştir.
Elde edilen bu iki dağılım için oluşturulan koşullar şekil 4.18’de gösterilmiştir. Bu
kural tablosu şekil 4.14’de gösterilen arayüzden kontrol edilmek istenen parametrenin
durumuna göre kolaylıkla yapılabilmektedir. Şekil 4.11’de de görüldüğü üzere Matlab
Fuzzy Toolbox açıldığında Mamdani fuzzy sistem görülmektedir. Mamdani fuzzy
sistem en yalın haliyle "if-then" kuralına göre çalışmaktadır. Yani "IF X = A then
Y = B" şeklinde düşünülebilir.
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Şekil 4.13 : Çıkış sinyalinin dağılımının oluşturulabileceği arayüz.

Şekil 4.14 : Giriş sinyallerinin kurallarının belirleneceği arayüz.

41

1

NB

NM

NS

ZE

PB

PS

PM

0.5

0
-1

-0.5

0

1

0.5

Şekil 4.15 : Örnek olarak oluşturulan 1. giriş dağılımı.
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Şekil 4.16 : Örnek olarak oluşturulan 2. giriş dağılımı.
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Şekil 4.17 : Örnek olarak oluşturulan çıkış dağılımı.
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Şekil 4.18 : Fuzzy kontrolör için kural tablosu.
Mamdani fuzzy sistemin literatüre girmesi ve sistemin uygulama alanları için detaylı
bilgi için bkz. [49], [50], [51], [52], [53]. Sistemde "and" ya da "or" koşulunun
olması birden fazla "if-then" koşulunu barındırması anlamına gelmektedir. Anlaşıldığı
üzere "IF X = A and/or Y = B then Y = C" şeklinde bir ifade ile temsil edilebilir.
Bu durumlarda denklem 4.12 koşullara karşılık Mamdani sistemin izlediği yolu
göstermektedir [54].
TruthValue(X = C OR X = D|X = x) =
(max(TruthValue(X = C)|X = x), TruthValue(X = D|X = x)) = max(μC (x), μD (x))
TruthValue(X = C AND X = D|X = x) =

(4.12)

(min(TruthValue(X = C)|X = x), TruthValue(X = D|X = x)) = min(μC (x), μD (x))
TruthValue(X = A|X = x) = 1 − TruthValue(X = A)|X = x) = 1 − μA (x)
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5. ROTA TAKİBİ UYGULAMASI

Bu tezde yapılan rota takibi uygulamalarından biri İstanbul Boğazı’nda
Üsküdar-Beşiktaş deniz yolu hattı için gerçekleştirilen bir simülasyondur. Bir diğer
uygulama ise belirlenen ardışık hedef koordinatlara seyir simülasyonudur. Burada ilk
uygulama olan Üsküdar-Beşiktaş hattı simülasyonunda Abkowitz model kullanılarak
matematiksel model oluşturulmuş, ikinci uygulama olan ardışık koordinatlara seyir
simülasyonunda ise MMG model kullanılarak matematiksel model oluşturulmuştur.

5.1 Üsküdar-Beşiktaş Yolcu Hattı Uygulaması
Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan bir gemide telefona yüklenen bir uygulama
sayesinde geminin izlediği rotalar kayıt altına alınmıştır. Kaydı gerçekleştirilen rotalar
üç kez Beşiktaş-Üsküdar (Şekil 5.2), üç kezde Üsküdar-Beşiktaş (Şekil 5.3) olmak
üzere toplam altı adettir. Bu kayıtlar yapılırken İstanbul Boğaz traﬁği göz önünde
bulundurulduğunda Beşiktaş-Üsküdar hattındaki geçiş sırasında ticari bir geminin
geçişi anına denk gelmesi nedeniyle o seferdeki rota dikkate alınmamıştır. Bu hat
üzerinde yolcu taşıyan geminin boyu yaklaşık 37 m.’dir.
Literatürde deney verilerine ulaşilan balıkçı gemisinin boyutları düşünüldüğünde
yolcu gemisinin boyutlarına yakınlığı nedeniyle Matlab-Simulink’te Abkowitz model
kullanılarak dönme çapı ve zigzag testi doğrulaması yapılan gemiye (Bölüm 3.2), iki
farklı kontrol sistemi uygulanmıştır. Bu kontrol sistemlerinden biri PD kontrol diğeri
ise PD kontrolörün yanı sıra ikinci bir kontrolör olarak eklenen Fuzzy kontrolördür
(PD-Fuzzy kontrolör). Kontrol sisteminin seçimi için Matlab-Simulink’te oluşturulan
simülatördeki modül şekil 5.1 ile gösterilmiştir.
Geminin x-yönünde ilerleyeceği mesafe Üsküdar-Beşiktaş arası kuş uçuşu yaklaşık
1560 m. olarak ölçülmüştür. İstanbul Boğazı’ndaki akıntı hızı genellikle 1-2 knot
arasında olmasına rağmen bazı durumlarda 4 knot hızına ulaşabilmektedir [55].
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Şekil 5.1 : Simülatörde yer alan kontrol sistemlerinin gösterimi.
Kayıt esnasında akıntı hızının 1-2 knot arası olması nedeniyle simülasyon yapılırken
dış kuvvet olarak akıntı hızı ayrı ayrı 1 knot, 1.5 knot ve 2 knot alınarak bu
akıntı hızlarındaki akıntı kuvveti hesaplamalara dahil edilmiştir. Akıntı hızı İstanbul
Boğazı boyunca üniform kabul edilmiştir. Diğer dış kuvvetler (rüzgar,dalga vb.)
hesaplamalara dahil edilmemiştir. Üsküdar-Beşiktaş hattı boyunca geminin ilerleme
hızı mevzuat gereği 10 knot olarak sabit kabul edilmiştir. Akıntı kuvveti hesaplanırken
şekil 5.4 ile verilen bir tanker gemisinin akıntıya karşı değişen baş açısına karşılık
gelen boyutsuz direnç katsayıları graﬁğinden faydalanılmıştır [2]. Akıntıdan kaynaklı
gemiye gelen dış kuvvetlerin ve momentin hesaplanması için Şekil 5.4’te verilen
CX ,CY ve CN boyutsuz katsayıları kullanılmıştır.
XC = 12 ρAFcCX (γrc ) |uc |uc
YC = 12 ρALcCY (γrc ) |vc |vc

(5.1)

NC = 21 ρALc LoaCN (γrc ) |vc |vc
Denklem 5.1’de bulunan, ρ; deniz suyunun yoğunluğu, AFc ; Alan=BxT , ALc ;
Alan=LxT , γrc ; akıntının gemiye geliş açısı, uc ; akıntının x-yönündeki hız bileşeni,
vc ; akıntının y-yönündeki hız bileşenini ifade etmektedir.
uc ,vc ve γrc değerleri hesaplanırken denklem 5.2 kullanılmıştır.
uc = −Vc cos γc
vc = Vc sin γc
γrc = βc − ψ
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(5.2)

Şekil 5.2 : Beşiktaş-Üsküdar hattında yolcu gemisinin izlediği rotalar.

Şekil 5.3 : Üsküdar-Beşiktaş hattında yolcu gemisinin izlediği rotalar.
47

Şekil 5.4 : Akıntı ve gemi baş açısına bağlı boyutsuz direnç katsayı graﬁği [2].
Şekil 5.4’te verilen CX , CY ve CN graﬁklerinin akıntının geliş açısına göre değişen
boyutsuz katsayıların hesaplanması amacıyla en küçük kareler yöntemi kullanılarak
graﬁklerin denklemleri yazılmıştır (denklem 5.3).

Böylece her bir zaman adımı

sonrasında geliş açısının değişimine bağlı olarak gemiye etki eden kuvvetler ve
moment matematiksel modelde anlık olarak hesaplanabilmektedir.
5
4
3
CX (γrc ) = −0.0665γrc
+ 0.5228γrc
− 1.4365γrc
2
+1.6024γrc
− 0.2967γrc − 0.4691
4
3
2
CY (γrc ) = 0.1273γrc
− 0.802γrc
+ 1.3216γrc

(5.3)

−0.1799γrc
5
4
3
CN (γrc ) = −0.014γrc
+ 0.1131γrc
− 0.2757γrc
2
+0.1617γrc
+ 0.0728γrc

Abkowitz model kullanılarak oluşturulan matematiksel model için bölüm 3.2
kısmında simülasyon gerçekleştirilerek doğrulama çalışması yapılmıştı. Doğrulaması
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R(s)

e(s)

G(s)

C(s)

H(s)
Şekil 5.5 : Kapalı sistemin şematik gösterimi.
yapılan matematiksel modele akıntı kuvveti eklenerek kontrolörler kullanılarak
Üsküdar-Beşiktaş yolcu hattında rota takibi uygulaması yapılmıştır.
Kontrol sistemi için gerekli olan transfer fonksiyonu belirlenirken zigzag test
doğrulaması yapılan geminin verilerinden faydalanılarak Matlab-Linmode fonksiyonu
kullanılmıştır. Üsküdar-Beşiktaş arası yapılacak bu uygulama için elde edilen transfer
fonksiyonu denklem 5.4’te verilmiştir.
ψ
0.01666s + 0, 00793
(s) = G(s) = 3
δ
s + 0.2548s2 + 0.02366s

(5.4)

Kontrol edilmek istenen kapalı sistem şekil 5.5’de gösterilmiştir ve sistemin transfer
fonksiyonu belirlenirken denklem 5.5 kullanılmıştır.
C(s)
G(s)
=
R(s) 1 + G(s)H(s)

(5.5)

Burada, C(s); çıkış sinyalini (gemi baş açısı), R(s); giriş sinyalini (dümen açısı),
H(s) = 1; geri besleme transfer fonksiyonunu ifade etmektedir.
Kapalı sistemin dengede olup olmadığına karar verebilmek amacıyla kontrol
sistemlerinde sıklıkla kullanılan Routh-Hurwitz stabilite kriterini sağlayıp sağlamadığı
test edilmiştir ve sistemin kararlı olduğu görülmüştür. Kontrol sistemi için kazanım
katsayılarının belirlenmesi için Matlab-PID Tuner kullanılmıştır.
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Şekil 5.6 : Sistem cevabı.
En uygun kazanım katsayılarının belirlenebilmesi için sistemin aşım noktası
(overshoot), kararlı durum hatası (steady state error), sistem cevabının son değerinin
%10’u ile %90’ı arasında geçen süre (rise time) ve sistem cevabının son değerine
ulaşma zamanı (settling time) dikkate alınmıştır.

Bu kriterler çerçevesinde

oluşturulan sistemin basamak cevabı şekil 5.6’da gösterilmiştir.

Aşım değeri

yerleşme değerinin %10’unu aşmayacak şekilde planlanmış ve dümen açısının komut
edilen açıya ulaşabilmesi için gereken süre göz önünde bulundurulmuştur.

Bu

kısıtlamalar doğrultusunda en uygun kazanım katsayıları yukarıda da bahsedildiği
üzere Matlab-PID Tuner kullanılarak KP = 1.52 ve KD = 17.29 olarak belirlenmiştir.
Bu durumda sistemin hedeﬂenen değerin %10’u ile %90’ı arasında geçen sürenin (rise
time) 3.61 s., tepe zamanının 7.58 s., aşım miktarının %10 ve yerleşme zamanının 21.4
s. olduğu görülmüştür.
Geminin hedeﬂenen koordinatlara ulaşabilmesi için istenen gemi baş açısı her
bir zaman adımına bağlı olarak geminin anlık bulunduğu koordinatlar kullanılarak
50
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Şekil 5.7 : Akıntı hızı 1 knot iken Üsküdar-Beşiktaş arası elde edilen rotalar.
hesaplanmıştır. Hedeﬂenen gemi baş açısının her bir zaman adımındaki değerinin
hesaplanabilmesi için kullanılan denklem 5.6’dır.
ψd = tan−1

yd p − ysp
xd p − xsp

(5.6)

Denklem 5.6’da yer alan, ψd istenen gemi baş açısı, yd p hedef bölgenin y-koordinatı,
ysp geminin anlık y-koordinatı, xd p hedef bölgenin x-koordinatı, xsp geminin anlık
x-koordinatı olarak isimlendirilebilir.
Farklı akıntı hızlarında sırasıyla 1,1.5 ve 2 knot olarak gerçekleştirilen simülasyonlarda
hem geleneksel PD kontrolör hem de PD-Fuzzy kontrolör ile elde edilen rotalar
sırasıyla şekil 5.7, şekil 5.8 ve şekil 5.9’da gösterilmiştir.
Geminin hedeﬂenen noktaya akıntı kuvveti etkisi altında ilerlemesi esnasında dümen
açısının değişimi şekil 5.10’da verilmiştir. Graﬁkte de görüldüğü üzere geleneksel
PD kontrol uygulandığında geminin dümen açısının sabitlenme süresi PD-Fuzzy
kontrolörlü duruma göre daha uzundur. Dolayısıyla geleneksel PD kontrolöre Fuzzy
kontrolörün de eklenmesi buradaki kontrol grubunun kontrol edilen sisteme daha
hızlı cevap verdiğini göstermiştir.

Yapılan uygulama sonucunda geminin farklı
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Şekil 5.8 : Akıntı hızı 1.5 knot iken Üsküdar-Beşiktaş arası elde edilen rotalar.
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Şekil 5.9 : Akıntı hızı 2 knot iken Üsküdar-Beşiktaş arası elde edilen rotalar.
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Şekil 5.10 : Hedef koordinatlar için PD kontrolör ve PD-Fuzzy kontrolör içeren
sistemin farklı akıntı hızlarındaki hareketinde dümen açısının değişimi.
kontrolörle hedef koordinata varış süreleri ve son durumda hedef bölgeye olan yakınlık
mesafeleri çizelge 5.1’de verilmiştir. Verilen çizelgede izlenen rotalar arasındaki
farka kıyasla simülasyon zamanlarının birbirine yakın olmasının sebebi, geminin
ilerleme yönündeki hızının sabit olarak alınması ve geminin her iki kontrol grubunun
tepkisine bağlı olarak akıntıyı karşılama açısından kaynaklanmaktadır.

Örneğin

şekil 5.9 ile verilen rotalar kıyaslandığında PD kontrollü simülasyonda geminin
akıntıyı alma açısına bağlı olarak y-yönündeki hareketinin daha fazla olduğu anlamına
gelmektedir. Aynı durumda matematiksel modelde ilerleme yönündeki gemi hızı sabit
tutulduğundan simülasyon süreleri birbirine yakın çıkmaktadır.
Çizelge 5.1 : Kontrol gruplarına göre simülasyon sonuçları.

PD
PD − Fuzzy

t
X
Y
t
X
Y

Vc = 1 kn.
303.3 s
1560.0 m
−1.0 m
303.2 s
1560.0 m
−1.1 m
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Vc = 1.5 kn.
303.6 s
1560.0 m
−1.9 m
303.3 s
1560.0 m
−1.5 m

Vc = 2 kn.
304.5 s
1560.0 m
−3.0 m
303.5 s
1560.0 m
−1.6 m

5.2 Ardışık Hedef Koordinatların Takibi Uygulaması
Bu tezde yapılan bir diğer rota takibi uygulamasında ise KVLCC2 gemisi için MMG
model oluşturulmuş ve geminin hedeﬂenen koordinatlara da ulaşarak izleyeceği rota
elde edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla başlangıç noktasından itibaren 8 tane hedef
koordinat belirlenmiştir. Geminin belirlenen bu koordinatlarla oluşturulan güzergâh
boyunca ilerleme simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Burada geminin başlangıç noktası
A0 ve son hedef nokta A8 olacak şekilde A0(X0,Y 0)’dan sırasıyla A8(X8,Y 8)’e
kadar isimlendirilmiştir. Geminin, belirlenen ardışık hedef koordinatlardan geçerek
ilerleyebilmesi amacıyla hem PD kontrol hem de PD-Fuzzy kontrol sistemi
oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen bu uygulamada geminin başlangıçta yani (A0)

noktasında iken ilerleme hızı 10 knot olarak kabul edilmiştir. Belirlenen ardışık
koordinatlar ile başlangıç koordinatı da düşünüldüğünde toplamda 9 adet koordinattan
oluşan bu güzergâh için rota oluşturulmuştur.
Belirlenen güzergâhın seyir simülasyonu için 2 farklı durum ele alınmıştır. Birinci
durumda geçiş boyunca herhangi bir dış kuvvetin gemiye etki etmediği kabul
edilmiştir. İkinci durum ise kendi içerisinde dış kuvvetlerden akıntı ve rüzgar kuvveti
hesaplamalara dahil edilmiştir. İkinci durumun ilk senaryosunda sadece akıntı dikkate
alınırken ikinci senaryoda hem akıntı hem de rüzgar durumu hesaplamalara dahil
edilmiştir.
Birinci durum için geminin ilk hızı daha öncede vurgulandığı üzere 10 knot (=
0.5144 m/s) olarak düşünülmüş ve belirtildiği üzere geminin oluşturulan güzergâh
boyunca herhangi bir dış kuvvetin etki etmediği kabul edilmiştir. İkinci durum için
güzergâhta belirli bir akıntı ve rüzgar durumu modellenmiştir. Her bir hedef koordinat
aralığında akıntı hızının sabit fakat akıntı yönünün farklı olduğu düşünülmüştür.
Ayrıca oluşturulan güzergâh boyunca rüzgar yönünün ve hızının sabit olduğu kabul
edilmiştir. Böylece birinci durum ve ikinci durum ele alındığında toplamda üç senaryo
oluşturulmuştur.
Belirlenen koordinatlar arasından A3(X3,Y 3) ve A4(X4,Y 4) noktaları arası mesafe
geminin daha önceden yapılan sürekli dönme testi sonuçları dikkate alındığında
kritik bölge olarak düşünülmüştür.

Yani KVLCC2 boyutlarındaki bir gemi için
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bu iki koordinattan birincisine belirli bir mesafe kaldığında dümen çevrilmez ise
başka bir ifadeyle koordinata varıldıktan sonra dümen açısı en fazla alabileceği açı
değerine (±35◦ ) çevrilmiş bile olsa gemi bir sonraki koordinata ulaşamamaktadır.
Çünkü A3(X3,Y 3) ve A4(X4,Y 4) koordinatları arası mesafe KVLCC2 gemisi için
elde edilen sürekli dönme testine göre geminin manevra yapabileceği büyüklükte
bir mesafeye sahip değildir.

Dolayısıyla gerçekleştirilecek olan simülasyonda

bu durum dikkate alınarak geminin A4(X4,Y 4) koordinatına güvenle ulaşabilmesi
için A3(X3,Y 3) koordinatına belirli bir mesafe yaklaştığında dümenin çevrilmesi
sağlanmıştır.

Burada belirlenen güvenli mesafe kritik olması sebebiyle diğer

koordinatlar içinde uygulanmıştır. Oluşturulan bu simülatör sayesinde istenilen hedef
koordinatlar için geminin hareketi boyunca dış kuvvet olarak akıntı, rüzgar hızlarının
büyüklükleri ve yönleri yukarıda bahsedilen senaryolar dışında ele alınarak farklı
simülasyonlar da yapılabilmektedir.
Birinci durumda, yani herhangi bir dış kuvvetin gemiye etki etmediği varsayımı
yapılarak oluşturulan senaryo için daha önceden MMG model kısmında verilen
denklem 2.2 kullanılmıştır. PD kontrol ve PD-Fuzzy kontrol sistemleri için Abkowitz
modelde olduğu gibi öncelikli olarak Matlab-Linmode fonksiyonu kullanılarak
transfer fonksiyonu belirlenmiştir. KVLCC2 gemisi için simülatörden elde edilen
sürekli dönme çapı ve zigzag test sonuçları deney sonuçlarıyla kıyaslandığında
birbirine kabul edilebilir yakınlıkta olması nedeniyle (çizelge 3.4) zigzag test sonuçları
kullanılarak transfer fonksiyonu belirlenmiştir.

Elde edilen transfer fonksiyonu

denklem 5.7’de verilmiştir.
0.000254s2 + 5.781x10−6 s + 1.431x10−8
ψ
(s) = G(s) = 4
δ
s + 0.04908s3 + 0.000145s2 + 4.021x10−8 s

(5.7)

Kapalı sistemin transfer fonksiyonu için önceki uygulamada verilen denklem 5.5’den
faydalanılmıştır. Aynı şekilde Routh-Hurwitz stabilite kriterini sağlayıp sağlamadığı
test edilerek sistemin dengede olduğu belirlenmiştir.

Oluşturulacak olan kontrol

sistemi için kazanım katsayıları Matlab-PID Tuner ile elde edilmiştir. PD kontrol
sisteminin kazanım katsayıları K p = 7.82 ve Kd = 48.15’dir. Bu uygulamada birden
fazla hedef koordinat olduğu için hedeﬂenen koordinat için istenen gemi baş açısı
hedef koordinatın değişmesine bağlı olarak değişmektedir. Yani A0(X0,Y 0) başlangıç
noktasından A1(X1,Y 1) hedef noktasına hareketi esnasında denklem 5.6’da yer alan
yd p = Y 1 ve xd p = X1 iken geminin A1(X1,Y 1) noktasından A2(X2,Y 2) hedef
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koordinata hareketi esnasında denklemde yer alan yd p ve xd p değerleri için sırasıyla
Y 2 ve X2 değerleri kullanılarak hesaplama yapılmıştır. Bu işlem geminin belirlenen
güzergâh boyunca ilerleyerek başlangıç koordinatı olan A0(X0,Y 0) koordinatından
çıkış koordinatı olan A8(X8,Y 8) hedef koordinatına kadar tekrarlanacak şekilde
matematiksel model oluşturulmuştur.
İkinci durumda ilk senaryoda dış kuvvet olarak sadece akıntının etki ettiği durum
göz önünde bulundurularak simülasyon gerçekleştirilmiştir. Daha önceki uygulama
olan Abkowitz model ile yapılan simülasyonda akıntı kuvveti hesaplanmış ve kuvvet
olarak hesaplamalara dahil edilmişti. MMG model ile oluşturulan simülasyonlarda
akıntı kuvvetinin hesaplanarak bu kuvvetin gemiye etki etmesi şeklinde bir uygulama
yerine, akıntı hızının x, y-eksenlerine göre direkt olarak gemi hızına olan etkisi
değerlendirilerek hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.

Akıntı hızının gemi hızına

olan etkisinin hesaplanması için denklem 5.8’de verilen denklemler kullanılmıştır.
Bu farklılığın sebebi Abkowitz modelde matematiksel ifadenin modüller halinde
olmamasıdır.

Yani MMG modelde pervane kaynaklı oluşan kuvvet hesabında

denklem 2.4’te yer alan T itme kuvveti hesaplanırken akıntıdan dolayı gemi hızında
oluşacabilecek değişimler matematiksel olarak modellenebilmektedir.
u = ui +Vc cos(γrc )

(5.8)

v = vi +Vc sin(γrc )
Yukarıdaki denklemde yer alan u ve v; sırasıyla geminin akıntı etkisi altında x- ve
y- yönündeki hızlarını, ui ve vi ; sırasıyla gemiye akıntının etki etmeden önceki xve y- yönündeki hızlarını, Vc ; akıntı hızını, γrc ; akıntının gemiye etkime açısını ifade
etmektedir.
Matematiksel modelde kullanılan akıntının hızı 2 knot ve yönü belirlenirken
A0(X0,Y 0) − A1(X1,Y 1) koordinatları arasında 180◦ , diğer koordinatlar arasındaki
akıntının yönü için ise denklem 5.9 kullanılmıştır. Simülasyon için belirlenen ardışık
hedef koordinat değerleri çizelge 5.2’te verilmiştir.
γci = tan−1 (

Yi+1 −Yi
),
Xi+1 − Xi

i = 1, 2, ....., 7

(5.9)

Şekil 5.11’de görüldüğü üzere başlangıç ve bitiş noktaları arası izlenecek rota,
koordinatlar arası mesafeler kuş uçuşu olarak dikkate alındığında yaklaşık 27.4 km’dir.
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Çizelge 5.2 : Belirlenen ardışık hedef koordinatlar.
Koordinat
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

X(m)
0
1500
4250
5700
6500
11300
12900
18000
20000

Y(m)
0
-30
1100
4350
5150
5000
6750
4800
10000

Rüzgar hızı şekil 5.14’te gösterilen Beaufort rüzgar skalasına göre 5-Sert rüzgar
aralığından 10 m/s olarak seçilmiştir [56]. Dış kuvvetlerin gemiye geliş açısı gemi
kıçından ise 0◦ , gemi başından ise 180◦ olacak şekilde kabul edilmiştir.
Şekil 5.13’te verilen esme yönlerine göre isimlendirilmiş rüzgarlardan Poyraz
seçilmiştir. Geminin belirlenen ardışık hedef koordinatları seyir simülasyonu için
başlangıç noktası olan A0(X0,Y 0) noktasındaki konumu düşünüldüğünde rüzgarın
gemiye geliş açısı 135◦ olarak kabul edilmiştir. Rüzgarın esme yönü ve hızı güzergâh
boyunca aynı kabul edilmiştir.
Geminin belirlenen rotadaki ilerlemesi süresince anlık pozisyonu değiştiği için rüzgarı
alma açısı da değişmektedir. Yapılacak olan simülasyonda bu durumu dikkate alarak
rüzgar kuvvetinin hesabı yapılırken denklem 5.10 kullanılmıştır.
XW = 12 ρhava AT CX,w (γrw ) |uw |uw
YW = 12 ρhava ALCY,w (γrw ) |vw |vw

(5.10)

NW = 12 ρhava AL LoaCN,w (γrw ) |vw |vw
Denklem 5.10 ile verilen eşitliklerde, ρhava ; havanın yoğunluğu, AT ; gemi eksenine
göre rüzgarın etkidiği x-eksenindeki yapıların toplam alanı, AL ; gemi eksenine göre
rüzgarın etkidiği y-eksenindeki yapıların toplam alanı, γrw ; rüzgarın gemiye geliş
açısı, uw , vw ; rüzgarın sıyasıyla x- ve y-yönündeki hız bileşenlerini ifade etmektedir.
Denklem 5.10’da yer alan ρhava değeri 1.225kg/m3 olarak kabul edilmiştir. Ayrıca
rüzgarın etki ettiği alanların büyüklükleri AT = 1161m2 ve AL = 4258m2 olarak
hesaplamalarda kullanılmıştır [57].
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Şekil 5.11 : Geminin kuş uçuşu ilerleme rotası.
uw ,vw ve γrw değerlerinin hesaplanması için denklem 5.11’de verilen eşitlikler
kullanılmıştır.
uw = Vw cos γw
vw = Vw sin γw

(5.11)

γrw = βw − ψ
Denklem 5.10’da yer alan CX,w , CY,w ve CN,w boyutsuz katsayıların hesaplanması
için şekil 5.12’te verilen graﬁklerden faydalanılmıştır [58]. Bu graﬁkler kullanılarak
rüzgarın geliş açısına göre değişen boyutsuz katsayıların hesaplanması amacıyla en
küçük kareler yöntemi kullanılarak graﬁklerin denklemleri yazılmıştır (denklem 5.12).
Böylece her bir zaman adımındaki geminin pozisyonuna göre rüzgarı alma açısının
değişimine bağlı olarak rüzgardan kaynaklı kuvvetler ve moment matematiksel
modelde anlık olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 5.12 : Rüzgarın gemiye etkime açısına bağlı boyutsuz direnç katsayılarının
graﬁği.

Şekil 5.13 : Rüzgar geliş yönü [3].

6
5
4
+ 0.3877γrw
− 1.1028γrw
CX,w (γrw ) = −0.0475γrw
3
2
+1.1751γrw
− 0.1244γrw
+ 0.2907γrw − 0.9546
5
4
3
CY,w (γrw ) = 0.0123γrw
− 0.1417γrw
+ 0.583γrw
2
− 0.506γrw
−0.6523γrw
6
5
4
CN,w (γrw ) = 0.0132γrw
− 0.1221γrw
+ 0.409γrw
3
2
−0.6236γrw
+ 0.4361γrw
− 0.0405γrw
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(5.12)
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Gökyüzü köpük ve serpinti ile kaplanmÕútÕr. Deniz tamamen
bembeyazdÕr. Görüú uzaklÕ÷Õ çok azalmÕútÕr.

Uzun boylu, oldukça yüksek dalgalar, dalga tepelerinin
kenarlarÕ rüzgâr tarafÕndan kÕrÕlÕr, köpükler rüzgâr yönü
boyunca savrulur.
Yüksek dalgalar; serpinti ve köpükler rüzgâr yönü boyunca
da-ha yo÷un bir hat oluúturur. Dalga tepeleri devrilmeye,
yÕkÕlmaya ve yuvarlanmaya baúlar. Serpinti görüú uzaklÕ÷ÕnÕ
etkiler.
Uzun sorguçlu çok yüksek dalgalar; büyük parçalar halindeki
köpük ve serpintiler rüzgâr yönü boyunca çok yo÷un bir
úekilde savrulur. Deniz genellikle beyaz görünür, iyice
yükselmeye ve kabar-maya baúlar. Görüú uzaklÕ÷Õ azalÕr.
Çok az görülen yüksek dalgalar; rüzgâr yönü boyunca oluúan
köpük ve serpintiden denizin üstü beyaz görünür. Dalga
tepelerinden her tarafa köpük püskürmektedir. Görüú uzaklÕ÷Õ
azalmÕútÕr (küçük ve orta büyüklükteki gemiler dalgalarÕn
arasÕndan görülmeyebilir).

Deniz kabarmaya baúlar. KÕrÕlan dalgalarÕn köpükleri rüzgâr
yönü boyunca savrulur.
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Şekil 5.14 : Beaufort skalası.

= 1.852 km/saat = 1 denizmili/saat(nm/h)
= 0,514 metre/saniye(m/sec)
= 0277 metre/saniye =0,54 knot
= 3,6 km/saat = 1,945 knot

_

73 ve
daha
fazla

118 ve
daha
fazla

32.7 ve
daha
fazla

64 ve
daha
fazla

Harikeyn
(Orkan)

12

1 Knot
1 Knot
1 km/saat
1 metre/saniye

Ender rastlanÕr ve geniú çapta hasarlara neden
olur.

64-72

103-117

28.5-32.6

Karada nadir olup, a÷açlarÕ kökünden söker,
binalarda önemli zararlar yapabilir.

56-63

55-63

ZayÕf yapÕlÕ binalarda hasar meydana gelir.
Bacalar yÕkÕlÕr, kiremitler uçar.

Rüzgâr filizleri kÕrar ve rüzgâra karúÕ yürümek
genellikle çok zordur.

Bütün a÷açlar sallanÕr. Rüzgâra karúÕ yürümek
güçleúir.

Büyük dalgalar oluúmaya baúlar, dalga tepelerinin köpükleri
etrafÕ daha fazla kaplar. Biraz serpinti olabilir.

Orta dalgalar daha belirgin bir úekilde geliúir (Koyun sürüsü
yayÕlÕúÕ). Hafif serpinti olasÕlÕ÷Õ vardÕr.

YapraklÕ küçük a÷açlar sallanmaya baúlar, iç
sularda tepeli dalgacÕklar oluúur.
Büyük dallar sallanÕr, telgraf tellerinde ÕslÕk sesi
iúitilir, úemsiye taúÕmak güçleúir.

Küçük dalgalar geniúlemeye baúlar. KÕrÕlan dalgalarÕn
köpükleri daha sÕk koyunlar gibidir.

DalgacÕklar birleúir, tepeleri kÕrÕlmaya baúlar ve köpüklenir
(köpükler da÷ÕlmÕú koyunlara benzer).

Küçük dalgacÕklar kÕsa, fakat daha belirgindir. Dalga tepeleri
düzgün görünüúlü, çatlamazlar.

Rüzgâr toz ve ka÷Õt parçacÕklarÕnÕ uçurur,
küçük dallarÕ hareket ettirir.

Rüzgâr yapraklarÕ ve ince dallarÕ devamlÕ
hareket ettirir. BayraklarÕ hafif dalgalandÕrÕr.

Rüzgâr insan teninde hissedilir, yapraklar
titreúir, rüzgâr gülü harekete geçer.

Çok küçük dalgacÕklar, az belirgin ve köpüksüz (su üstünde
balÕk pulu gibi buruúuk).

RüzgârÕn yönü rüzgâr de÷il, dumanÕn
sürüklenmesinden belli oluyor.

Denizde
Deniz çarúaf gibi düzdür.

Karada
Duman dikine yükselir.

Çok ùiddetli
FÕrtÕna

89-102

47-54

39-46

32-38

25-31

19-24

13-18

8-12

4-7

1-3

1

mph

11

24.5-28.4

75-88

62-74

50-61

39-49

29-38

20-28

12-19

6-11

1-5

1

Km/h

48-55

20.8-24.4

17.2-20.7

13.9-17.1

10.8-13.8

8.0-10.7

5.5-7.9

3.4-5.4

1.6-3.3

0.3-1.5

0-0.2

m/sn

10 Tam FÕrtÕna

1

Knot

RüzgârÕn
TanÕmÕ

RüzgârÕn YaptÕ÷Õ Etki

BEAUFORT (BOFOR) RÜZGÂR ISKALASI

AçÕk ve Düz Alanda 10 m.
Yükseklikteki TanÕmlanmÕú
Rüzgâr HÕz SÕnÕrlarÕ

BOFOR

_

_

_

_

YakÕnda olan tekneler limana
çekilirler.

Yelkenliler yelkenlerini
kapatÕrlar. AvlanÕrken çok dikkat
edilmelidir.
Yelkenliler limanda kalÕrlar.
Denizde olanlar hareket
edemezler, (faça).

Yelkenliler yelkenlerini azaltÕrlar.

Rüzgâr teknelerin yelkenlerini
doldurur ve 1-2 knot hÕzla
hareket ettirebilir.
Yelkenliler yaklaúÕk 3-4 knots
hÕzla ve yana yatarak hareket
edebilirler.
Yelkenliler için en iyi rüzgâr;
yelkenlilerin tüm yelkenleri úiúer
ve iyice yana yatarlar.

BalÕkçÕ tekneleri hafif sallanÕr.

Sakin.

KÕyÕda

-

14 <

11.5 (16)

9 (12)

7 (10)

5.5 (7.5)

4 (5.5)

3 (4)

2 (2.5)

1 (1.5)

0.6 (1)

0.2 (0.3)

45<

37 (52)

29 (41)

23 (32)

18 (25)

13.5 (19)

9.5 (13)

6 (8.5)

3.5 (5)

2 (3)

½ (1)

¼

0.1

Ft

m

YaklaúÕk (takribi)
Dalga Yüksekli÷i

Geminin PD kontrolör kullanılarak herhangi bir dış kuvvet olmadığı, sadece akıntı
hızının olduğu ve hem akıntı hızının hem de rüzgar kuvvetinin olduğu senaryolar
için belirlenen ardışık koordinatları takip rotaları ve hedeﬂenen koordinatlar arası kuş
uçuşu rota şekil 5.15’te gösterilmiştir. Belirlenen bu üç farklı senaryo için PD-Fuzzy
kontrol kullanılarak elde edilen rotalar ve hedef koordinatlar arası kuş uçuşu rota şekil
5.16’da verilmiştir.
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Şekil 5.15 : Geminin farklı senaryolardaki PD kontrollü rotası.
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Şekil 5.16 : Geminin farklı senaryolardaki PD-Fuzzy kontrollü rotası.
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Şekil 5.17 : Senaryolar için hedef bölgedeki PD kontrollü rotalar, a) A1 hedef
koordinat bölgesi, b) A2 hedef koordinat bölgesi.
PD kontrolör kullanılarak elde edilen şekil 5.15’te gösterilen A0(X0 ,Y0 )-A8(X8 ,Y8 )
koordinatları civarındaki farklılıkları net olarak görebilmek amacıyla PD kontrolör
kullanılarak elde edilen rotaların A0(X0 ,Y0 ) ve A1(X1 ,Y1 ) koordinatlarının bulunduğu
bölgeler için şekil 5.17, A3(X3 ,Y3 ) ve A4(X4 ,Y4 ) koordinatlarının bulunduğu bölgeler
için şekil 5.18, A5(X5 ,Y5 ) ve A6(X6 ,Y6 ) koordinatlarının bulunduğu bölgeler için şekil
5.19, A7(X7 ,Y7 ) ve A8(X8 ,Y8 ) koordinatlarının bulunduğu bölgeler için şekil 5.20
verilmiştir.
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Şekil 5.18 : Senaryolar için hedef bölgedeki PD kontrollü rotalar, c) A3 hedef
koordinat bölgesi, d) A4 hedef koordinat bölgesi.
Uygulanan üç senaryonun simülasyon sonuçlarına göre gemi ilerleme hızındaki
değişimlerin yanı sıra dümen açısının değişim graﬁkleri de elde edilmiştir. Üç farklı
senaryo için geminin PD kontrol sistemiyle kontrolü sağlandığında, x-yönündeki
ilerleme hızının (u) zamana bağlı graﬁği şekil 5.21’de ve dümen açısının simülasyon
süresince değişim graﬁği ise 5.22’de gösterilmiştir.
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Şekil 5.19 : Senaryolar için hedef bölgedeki PD kontrollü rotalar, e) A5 hedef
koordinatın bölgesi, f) A6 hedef koordinatın bölgesi.
PD-Fuzzy

kontrolör

kullanılarak

elde

edilen

şekil

5.16’de

gösterilen

A0(X0 ,Y0 )-A8(X8 ,Y8 ) koordinatları civarındaki farklılıkları net olarak görebilmek
amacıyla PD-Fuzzy kontrolör kullanılarak elde edilen rotaların A1(X0 ,Y0 ) ve
A2(X1 ,Y1 ) koordinatlarının bulunduğu bölgeler için şekil 5.23, A3(X3 ,Y3 ) ve
A4(X4 ,Y4 ) koordinatlarının bulunduğu bölgeler için şekil 5.24, A5(X5 ,Y5 ) ve
A6(X6 ,Y6 ) koordinatlarının bulunduğu bölgeler için şekil 5.25, A7(X7 ,Y7 ) ve
A8(X8 ,Y8 ) koordinatlarının bulunduğu bölgeleri için şekil 5.26 verilmiştir.
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Şekil 5.20 : Senaryolar için hedef bölgedeki PD kontrollü rotalar, g) A7 hedef
koordinat bölgesi, h) A8 hedef koordinat bölgesi.
PD-Fuzzy kontrol sistemiyle ardışık hedef koordinatlar ile oluşturulan rota boyunca
geminin x-yönündeki hızının (u) zamana bağlı graﬁği şekil 5.27’de gösterilmiştir.
Gemi hedef bir koordinata belirli bir mesafe yaklaştıktan sonra bir sonraki hedef
koordinata ilerleyebilmek amacıyla kontrolör tarafından kontrol edilen sisteme giriş
yapan dümen açısındaki değişimler şekil 5.28’de görüldüğü üzere sistemin hızlı
tepkiler verdiği anlaşılmaktadır.vÖzellikle PD-Fuzzy kontrol sistemiyle belirlenen
rotalarda kontrolörün sisteme hızlı tepki vermesi nedeniyle geminin ilerleme hızındaki
düşüşler PD kontrollü sisteme göre daha fazladır. Bu durum her ne kadar geminin
hızında düşmelere sebep olsa da kontrol edilmek istenen sistemin istenilen değere daha
hızlı oturmasını sağlamaktadır.
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Şekil 5.21 : Rota boyunca geminin x-yönündeki ilerleme hızı (PD kontrollü).
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Şekil 5.22 : Rota boyunca geminin dümen açısı (PD kontrollü).
Geminin zamana bağlı ilerleme hızı (u) graﬁklerini gösteren şekil 5.21 ve şekil 5.27’de
görüleceği üzere akıntının hesaplamalara dahil edildiği senaryolarda hedeﬂenen
koordinatların olduğu noktalarda ilerleme hızındaki ani artışlar göze çarpmaktadır. Bu
hız artışlarının sebebi denklem 5.9 ile verilen güzergâh boyunca akıntı yönünün hedef
koordinatlar arasında farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle her
bir hedef koordinata ulaşıldığında akıntı yönünün değişmesine bağlı olarak geminin
ilerleme hızında değişimler olmaktadır.
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Şekil 5.23 : Senaryolar için hedef bölgedeki PD-Fuzzy kontrollü rotalar, a) A1 hedef
koordinat bölgesi, b) A2 hedef koordinat bölgesi.
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Şekil 5.24 : Senaryolar için hedef bölgedeki PD-Fuzzy kontrollü rotalar, c) A3 hedef
koordinat bölgesi, d) A4 hedef koordinat bölgesi.
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Şekil 5.25 : Senaryolar için hedef bölgedeki PD-Fuzzy kontrollü rotalar, e) A5 hedef
koordinatın bölgesi, f) A6 hedef koordinatın bölgesi.
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Şekil 5.26 : Senaryolar için hedef bölgedeki PD-Fuzzy kontrollü rotalar, g) A7 hedef
koordinat bölgesi, h) A8 hedef koordinat bölgesi.
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6. SONUÇLAR

Bu çalışmada, belirli manevra karakteristikleri verilen veya hesaplanabilen bir gemi
için öncelikle bir manevra simülatörü ve ardından bu simülatörü kontrol eden bir
sistem geliştirilmiştir. Simülatör, literatürde yer alan manevra modellerinden hem
MMG hem de Abkowitz modelini farklı seçenekler olarak içermesiyle ayrılmaktadır.
İki modelden hangi seçeneğin tercih edileceği gemiye ait hidrodinamik katsayıların
erişilebilirliğine uygun olarak kullanıcı tarafından belirlenecektir. Simülatörde seçenek
olarak sunulan modellere standart manevra testleri uygulamak amacıyla literatürden
modellere uygun iki gemi seçilmiştir. Abkowitz modelin test simülasyonları için
bir balıkçı gemisi ve MMG modelin testleri içinse KVLCC2 gemisi kullanılmıştır.
Bu gemilerin en önemli seçilme kriteri erişilebilen hidrodinamik katsayıların anılan
modellerin simülasyonları için uygun olmalarıdır. Gemiler için sırasıyla Abkowitz ve
MMG modelleri kullanılarak dönme ve zigzag testleri gerçekleştirilmiş ve simülasyon
sonuçları literatürde verilen başka simülasyon ve deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.
Bu kıyaslamalar göstermektedir ki geliştirilen manevra simülatörü her iki model
için de standart testleri başarıyla geçmektedir. Böylece, literatürde rapor edilenlerin
ilerisinde yeni bir katkı olarak, kullanıcının gereksinimlerine göre seçebileceği iki
farklı modelli (Abkowitz, MMG) bir manevra simülatörü geliştirilerek test edilmiş ve
kullanıma sunulmuştur.
Çalışmanın ikinci aşaması, ilk aşamada geliştirilen iki model seçenekli manevra
simülatörüne kontrol sistemlerinin eklenmesidir. Gerekli hidrodinamik karakteristikleri bilinen veya hesaplanan bir geminin, hedeﬂenen konum ya da ardışık konumlara
ulaşabilmesini sağlamak amacıyla gemi dümenini kontrol eden farklı sistemler göz
önüne alınmıştır. Literatürdeki klâsik sistemlerden olan PD (Proportional-Derivative)
ve bu klâsik kontrole fuzzy tipi bir kontrolün eklemlenmesiyle oluşturulan PD-Fuzzy
kontrol sistemi ayrı ayrı kullanılmıştır. Böylece toplamda iki farklı manevra modeli
(Abkowitz, MMG) ve iki farklı kontrol (PD, PD-Fuzzy) sistemini içeren kontrollü
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manevra simülatörü elde edilmiştir. Dolayısıyla bu kontrollü manevra simülatörü dört
farklı mod içermekte olup, herhangi bir seçenekte çalıştırılabilir.
Kontrollü manevra simülatörünün değişik durumlar için performanslarını gözlemlemek amacıyla da çeşitli simülasyonlar gerçekleştirilmiş ve manevra testlerinde
kullanılan her iki geminin değişik kontroller altında belirli hedeﬂere ulaşmaları
incelenmiştir.

Balıkçı gemisi için uygun olan Abkowitz modeli ve iki farklı

kontrol sisteminin eklenmesiyle oluşturulan simülatör kullanılarak Üsküdar-Beşiktaş
yolcu hattı için dümen kontrolü ile simülasyonlar gerçekleştirilmiştir.

İstanbul

Boğazında farklı akıntı hızları içeren üç senaryo için her iki kontrol sistemi ayrı
ayrı kullanılarak toplam altı geçiş rotası elde edilmiştir. Bu hat üzerinde çalışan
gerçek bir teknede iki yöne yapılan seyirler sırasında kaydedilen rotalar kontrollü
simülasyon hatları ile kıyaslanmış ve PD-Fuzzy kontrolün tüm hatlar arasında en kısa
seyir hatlarını izlediği görülmüştür. Öte yandan, MMG modele uyan KVLCC2 gemisi
için belirlenen ardışık hedef koordinatları takip simülasyonu gerçekleştirilmiştir.
Belirlenen bu koordinatlara da uğrayacak şekilde planlanan bu güzergâhta geminin
seyri gerçekleştirmesi incelenmiştir. Bu simülasyonlarda, hiçbir dış kuvvetin olmadığı,
yalnızca akıntı kuvvetinin olduğu ve nihayet akıntıya ilâve olarak rüzgâr kuvvetinin de
etkidiği üç farklı senaryo göz önüne alınmıştır. Simülasyonlar, oluşturulan güzergâh
boyunca kontrollü seyrinin güvenli bir şekilde gerçekleştiğine işaret etmektedir.
Kontrollü simülasyonlar bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek Üsküdar-Beşiktaş
arası uygulamaların gerekse koordinat izleme uygulamalarının genel olarak oldukça
başarılı olduğunu göstermektedir. Manevra simülatörünü kontrol eden sistemler göz
önüne alındığında ise PD-Fuzzy kontrol sisteminin yalnızca PD kontrole kıyasla daha
etkin tepki verdiği anlaşılmıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, bu çalışma kapsamında geliştirilen kontrollü
manevra simülatörü, potansiyel kullanıcılara şimdiye kadar sağlanmayan seçenekler
sunmaktadır.

İki farklı manevra modeli ve iki farklı kontrol sistemi içeren bu

simülatör, bir gemiyi belirlenen hedef veya ardışık hedeﬂere rüzgâr ve akıntı etkisi
altında sistemce mümkün olan en uygun rota üzerinden götürebilmekte ve bunu
güvenli bir şekilde başarmaktadır.

Açıktır ki, geminin hidrodinamik özellikleri

simülatöre tanıtılarak uygun manevra modeli seçilebilir ve bu geminin çalıştığı bölge
ve amaca yönelik ilâve tanımlamalarla kontröllü manevra sistemi özelleştirilebilir. Bu
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şekilde geliştirilip iyileştirilen simülatör ileri aşamalarda geminin otomatik kontrolle
sevk edilmesinin yolunu açacaktır. Farklı bir uygulama olarak, kontrollü manevra
simülatörü kullanılarak, bilinen deniz ve hava koşulları için olası rotalar belirlenebilir.
Belirlenen bu rotaların incelenmesiyle geminin seyri esnasında manevralar açısından
kritik konumlar tespit edilebilir.
Son olarak, bu çalışma kapsamında gerçekleştirilenlerin daha iyiye götürülmesi
açısından aşağıdaki önerileri sıralayabiliriz.
• Dümen kontrol sistemine ilâve olarak geminin ilerleme hızında oluşacak değişimler
dikkate alınarak gemi hızını sabit tutabilmek amacıyla oluşturulacak bir gemi hız
kontrol sisteminin eklenmesi,
• Hâlihazırda hesaplamalara dahil edilmemiş olan dalga kaynaklı dış kuvvetler
etkilerinin de eklenmesi,
• Daha az yakıt kullanımı veya daha hızlı ulaşım gibi amaçlara hizmet edecek şekilde
kontrol sistemi özelleştirilebilir. Böylece, geminin çalışma amacına uygun olarak
verimliliği arttırılabilir.
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[41] Nomoto, K., Taguchi, T., Honda, K. ve Hirano, S. (1957). On the Steering
Qualities of Ships, Int. Shipbuild. Progress, cilt 4.
77

[42] Clarke, D. (2003). The Foundations of Steering and Manoeuvring, Proceedings of
6th Conference on Maneuvring and Control of Marine Crafts (MCMC),
2–16.
[43] Skjetne, R. (2003). Ship Maneuvering: The past, the present and the future., Sea
Technology.
[44] Url-1,

http://et.engr.iupui.edu/~skoskie/ECE680/Routh.
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