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1. RAPOR ÖZETİ

Bu projede, Teknofest insansız sualtı sistemleri yarışması kapsamında, ar-ge ve 

üretimini gerçekleştireceğimiz insansız sualtı aracının üretim yöntemlerinin yanında 

malzeme seçimi, otonom yazılım teknolojisi ve elektronik tasarım süreçlerine yer 

verilmiştir. İnsansız sualtı aracı projesinde savunma sanayi, balıkçılık teknolojisi, sualtı 

gözlem ve veri toplama alanları hedef kitle olarak belirlenmiştir.  

Projenin yapımı yedi ana bileşen esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu bileşenler; tasarım, 

kontrol ve haberleşme sistemi, enerji ve dağıtım sistemi, motor ve sürücü sistemi, 

aydınlatma sistemi, sensörler ve kamera sistemleridir. Projede aracın hareketi için altı motor 

kullanılacaktır. Aracın sualtındaki hareketini gerçekleştirecek olan motorlardan dört tanesi 

yatay, iki tanesi ise aracın aşağı yukarı hareketini sağlamak için düşey olarak gövdeye 

monte edilecektir. Motorların yön ve hız kontrol bilgisi ise araç üzerine yerleştirilmiş motor 

kontrol kartına gönderilerek gerçekleştirilecektir.  

Aracın enerji ihtiyacı ikinci bir su sızdırmaz tüp içerisinde yer alan bataryadan 

sağlanacaktır. Sualtında görüntü almak için kamera kullanılacaktır. Ayrıca sualtında aracın 

yönünü belirlemek ve maruz kaldığı basıncı ölçmek adına basınç sensörleri kullanılacaktır. 

Araç sisteminde kullanılacak tüm sensör verilerini alıp işlemek ve bunları aracın yön 

kontrolünü gerçekleştiren kontrol kartına aktarmak birincil mikrodenetleyicinin görevidir. 

Sonuç olarak yukarıda belirtilen bileşenler kullanılarak tasarımı gerçekleştirilecek olan 

insansız sualtı aracıyla insan gücü ile yapılan birçok uygulama insansız olarak 

gerçekleştirilecektir. Böylece hem zamandan tasarruf edilecek ve hem de insanların can 

güvenliğini tehlikeye atacak olası durumlardan kaçınılmış olunacaktır. Ayrıca tasarlanacak 

sualtı aracının düşük maliyetli oluşundan dolayı geliştirilip ülke genelinde, sadece savunma 

sanayinde değil, sivil alanlarda da kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 

2. TAKIM ŞEMASI

2.1. Takım Üyeleri 

ATA ROV Takımı, TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına katılmak 

amacıyla 2019 yılında Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Takım çalışmalarında 

lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle 

etme ve çözme becerisinin gelişmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışmalarda gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirlenen gereksinimleri karşılayacak 

şekilde tasarım yapma becerilerinin artması ve modern tasarım tekniklerinin ve araçlarının 

kullanımında ustalık elde edilmesi amaçlanmaktadır.  

Böylece piyasada (özellikle yurt dışında) bulunabilen cihaz ve modüllerin yerine yerli ve milli 

şekilde üretilebilecek/geliştirilebilecek olan alanlar incelenmekte ve proje çalışmalarına 

katılmaktadır. Bu vizyonla yürütülen çalışmalar sonucunda özgün ve yerli tasarımların 

oluşturulması nihai hedefler arasındadır. 

ATA ROV Takımı; denizaltı keşif ve manipülasyon operasyonlarında kullanılacak yerli ve milli 

otonom teknolojilerin geliştirilmesi için öğretim üyelerinin danışmanlığında hem akademik 

hem mühendislik çalışmaları yürütmek üzere lisans ve yüksek lisans seviyesinde öğrenciler 

tarafından oluşturulmuş bir takımdır. Her yıl düzenlenen çeşitli yarışmalarda giderek daha 
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karmaşıklaşan mühendislik problemlerini çözecek üstün teknolojilerin geliştirilmesi için 

çalışmalarına yoğun şekilde devam etmektedir.  

Takımımız bünyesinde çalışmalarını sürdüren danışman ve ekip üyelerimiz hakkında aşağıda 

kısaca bilgi verilmiştir. 

 (Atatürk Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği / Kontrol ve Kumanda Sistemleri 

Anabilim Dalı) 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Bir önceki başlıkta belirtilen takım üyeleri, organizasyon şemasında her bir üst başlık 

altında alt ekipler olacak şekilde düzenlenmiştir. 



Şekil 1. Organizasyon Şeması 

Organizasyon şemasındaki alt başlıklara göre, takım üyelerinin projedeki çalışma alanları ve 

bulunduğu faaliyetler tablo şeklinde aşağıda verilmiştir. 

Danışman Takım Kaptanı

Elektronik Alt 
Sistemler Ekibi

Donanım 
Tasarımı

Sensörler

Mekanik Ekibi

Tasarım

Analiz

Üretim

Malzeme 
Bilimi

Otonom 
Sistemler Ekibi

Algoritma 
Tasarımı

Kontrol 
Algoritmaları

Güdüm ve 
Navigasyon 

Algoritmaları

Yazılım 
Tasarımı

Görüntü 
İşleme 

Otonom Sistem 
Entegrasyonu
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ön Tasarım Raporunda planlanan gelişmelerin bir kısmı gerçekleştirilmiş, bir kısmı ise 

gerçekleştirilme aşamasındadır. Karşılaşılan problemler nedeniyle belli başlı küçük 

değişiklikler yapılmış, bunlar dışında Ön Tasarım Raporuna sadık kalınmıştır. Bu 

değişiklikler ve iyileştirmeler Ön Tasarım Raporu sonucunun açıklanmasıyla beraber en 

fazla puan kaybedilen başlıklarda yapılmıştır. Bu başlıklar; “Araç Tasarımı,” ve Zaman, 

Bütçe, Risk Planlaması” başlıklarıdır. 

Sistem Tasarımı başlığı altında bulunan blok şema güncellenerek daha çok tasarım odaklı 

ve anlaşılır bir tasarım yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca bu başlık altına sistemi kısaca 

özetleyen bir açıklama yapılmıştır. 

Aracın Mekanik Tasarımı başlığında eklemeler yapılmıştır. Aracın prototip çizimlerinin 

yanı sıra, bilgisayar ortamında analizleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar ön tasarım 

raporuna göre daha detaylı bilgiler içeren kritik tasarım raporunda paylaşılmıştır.  

Elektronik tasarım sürecinde ise Ön Tasarıma ek olarak malzemelerin daha detaylı 

araştırması ve açıklaması yapılmıştır. Buna ek olarak kapsamlı literatür taraması yapılmış 

olunup tüm çalışmalar literatüre atıf yapılarak gerçekleştirilmiştir.  

Elektronik Tasarım değişikleri şu şekildedir: 

• Sualtının serin etkisinden kaynaklı olarak herhangi bir sıcaklık parametresinin

sistemi etkilemeyeceği görüldü. Bundan dolayı sıcaklık sensörü kullanmaktan

vazgeçildi.

• Malzemelerin detaylı akım, gerilim, güç hesaplamaları ve komponetlerin batarya ile

olan uyumları değerlendirilerek seçilen bataryanın yetersiz kaldığı tespit edilip

batarya değişikliğine gidildi. Proje kapsamında Profuse 14.8V 4S 3000 mAh 35C

yerine 4S 12000 mAh 40c Lipo Batarya 14.8V kullanılmaya karar verildi.

Bataryadan gelen enerjinin herhangi bir dalgalanma, anlık değişme ihtimaline karşı

Pixhawk’ı korumak için güç modülü sisteme eklendi.
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4. ARAÇ TASARIMI

4.1. Sistem Tasarımı 

Araç tasarımında kullanılacak olan donanım bileşenleri ve bu bileşenlerin birbirleri ile 

olan bağlantıları Şekil 2’de verilen blok şema yardımıyla açıklanmıştır. Şekilden de 

görüldüğü üzere araç üzerindeki sensörler ile bağlantısını sağlayan ve sensör verilerini 

işleyerek aracın yön kontrolünü gerçekleştiren ikincil mikrodenetleyiciye bu verileri 

gönderen bir ana mikrodenetleyici kullanılacaktır. Ayrıca görüntü almak için kamera, 

derinlik ve konum bilgisi için basınç sensörü ve hareket için motorlar kullanılmıştır. Diğer 

yandan sistemde kullanılacak bileşenlerin ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak üzere batarya 

kullanılmıştır. Acil durumda kullanılmak üzere butonun, araç dışına yerleştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Şekil 2. Sistem Tasarımı Blok Şeması 

4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Tasarıma başlamadan önce ilk olarak karşımızdaki problemlerin araştırılması ve 

tanımlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirildi. Aracımızın su altında yapacağı görevleri 

göz önüne alarak muhtemel karşılaşacağı sorunları ve dahil edilmesi gereken ana özellikler 

belirlendi. Gerçek tasarıma başlamadan önce boyut ve ağırlık sınırlamalarının ayarlanmasına 

başlandı. Daha sonra parçalar Solidworks programı yardımıyla gövde tasarımı çizildi ve son 

prototipe ulaşmadan önce her bir özelliği bağımsız olarak test etmek ve sorunları gidermek için 

farklı prototipler geliştirildi. 

Final tasarımına kadar toplamda 4 prototip çizimi yapılmıştır. Her bir tasarım bağımsız olarak 

incelenmiş, eksikler tespit edilmiş ve hemen müdahale edilerek farklı tasarımlara 

başvurulmuştur. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nın şartnamesi referans alınarak 

öncelikle yapılacakların listesi çıkarılmıştır. Şartnamedeki isterler göz önüne alınarak ve gerekli 

analizler yapılarak nihai araç tasarımı belirlenmiştir.  
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Final tasarımına kadar yapılan çalışmalar ve vazgeçilme nedenleri aşağıda detaylı bir şekilde 

anlatılmıştır.  

Şekil 3. Birinci Prototip Tasarımı 

Şekil 3’te verilen prototip Mekanik ekibi tarafından ilk tasarlanan araçtır. Aracın ilk olarak 

iskelet tasarımını gerçekleştirdikten sonra aslında özgün bir tasarım olmadığı fark edilmiştir. 

Bu tasarıma benzer piyasada çok fazla araç yer aldığı gözlemlenmiştir. Bu sebepten dolayı Şekil 

3’te yer alan araç tasarımdan vazgeçilmesinin ilk önemli noktası tamamen özgünlük noktası 

idi.  

Birinci tasarımda iki adet batırma iticisi şasinin iç kısmında olacak şekilde konumlandırıldı. Bu 

iticilerin ortada olması ve çalışma sonucunda ortaya çıkan titreşimlerden oluşan girdapların 

şasiye zarar verme ihtimalini göz önünde bulundurarak sistemin batırma motorları şasinin 

dışına alınmıştır. Böylece hem şasinin zarar görmesi engellenmiş, hem de aracın suya dalış 

kabiliyeti iyileştirilmiştir. Yarışma şartnamesinde belirtilen fiziksel kısıtlamalara uyulması için 

ilk tasarımdan vazgeçilmiştir.  

Şekil 4. İkinci Prototip Tasarımı 

Birinci tasarımda eksik bulunan noktalar belirlenerek ikinci tasarımın çalışmalarına geçilmiştir. 

İkinci tasarım, ilk tasarımın problemlerini ortadan kaldırmıştır. İlk olarak şasinin iç kısmında 

bulunan iticilere çözüm aranmıştır.  
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Aracın batmasında görev alan iki motor şasinin dışarısına alınarak, iskeletin daha az aşınması 

ve daha az zarar görmesi sağlamıştır. Bu tasarım, ilk tasarıma göre fiziksel ölçüleri yarışma 

şartnamesine daha uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Ancak ilk tasarımın problemlerine 

odaklanıldığından dolayı, yeni oluşacak problemler gözden kaçmıştır. İkinci iskelet tasarımının 

sonunda analizler sonucunda farklı problemlerle karşılaşılmıştır.  

Bu problemlerden birisi iskeletin yan duvarlarında yüzdürücü motorlar için uygun boşlukların 

olmamasıdır. Yani şasinin yanlarının kapalı olması ekibin önüne akışkanlığa dayalı bir problem 

çıkarmıştır. Motorlar çalışırken, iticiler etrafında türbülansa neden olan ve tüm araca doğru 

sürüklenen kavitasyon ve pervane ucu girdapları oluşmaktadır. Bunun sonucunda 4 yüzdürücü 

motorun konumları hakkında bu şekilde problemler saptanmıştır. Motorlarla beraber araç 

tasarımı, yarışma şartnamesinde yer alan görevlere uygun olmadığı ve yarışma alanında ekibe 

problem yaratacağı gözlemlenmiştir. Bu sebeplerden dolayı ikinci araçtan da vazgeçilerek 

alternatif tasarım arayışına gidilmiştir.  

 

 

Şekil 5. Üçüncü Prototip Tasarımı 

 

Üçüncü tasarıma gelene kadar birçok farklı problemle karşı karşıya kalınmıştır. Mekanik ekibi 

tarafından tüm problemler biriktiriliyor ve çözüm odaklı tasarımlar yapılmaya devam 

ediliyordu. Yukarıda bahsedilen problemleri karşılayan üçüncü tasarım gerçekleştirilmiştir. 

Ancak tasarım çalışmaları bitip araca gerekli elektronik elemanların yerleşimi sonucunda 

ağırlık hesaplamaları yapılmıştır. Karşılaşılan sonuç şartnamede belirtilen ağırlıktan oldukça 

fazla olduğu tespit edilmiştir. Yaklaşık 13 kg olduğunu ve bu sebepten dolayı iticilerin güç 

kaybı sonucunda hareket kabiliyetinin iyi olmayacağı gözlemlenmiştir. İtici sayısının 

arttırılmasına gidildiğinde ise takıma maliyet açısından zarar vereceğinden üçüncü tasarımdan 

da vazgeçilmiştir.  
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Şekil 6. Dördüncü Prototip Tasarımı 

 

Dördüncü prototip tasarımı hem ağırlık açısından hem de görevler itibari ile uygun bir tasarım 

olunduğuna karar verilmiştir. Elektronik ve yazılım ekibindeki üyeler ile gerçekleştirilen 

toplantılar neticesinde araç tamamen otonom olacağından iki tüplü tasarıma gidilmesine karar 

verilmiştir. Birinci tüpte elektronik elemanların, ikinci tüpte ise bataryanın muhafazasının 

sağlanması amaçlanmıştır. Bununla beraber dördüncü tasarımın keskin kenarlara sahip olması 

sonucunda güvenlik açısından problem oluşturacağına karar verilmiştir.  Bu sebeplerden dolayı 

bu tasarımdan da vazgeçilmiştir.  

 

 

Şekil 7. Final Tasarımı 
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Final tasarımına gelene kadar yukarıda da bahsedilen birbirinden farklı problemlerle karşı 

karşıya kalınmıştır. Tüm problemler tek tek göz önüne alınarak çözüm yollarına 

başvurulmuştur. Bu sayede final tasarımı gerçekleştirilmiştir. 

Final tasarımında karar kılınmasının en önemli yönü özgün olmasıdır. Böylelikle farklı bir 

tasarım çalışmasının literatüre kazandırılması hedeflenmektedir. Önceki tasarımlarda da 

anlatıldığı üzere, batırıcı ve yüzdürücü motorların ortaya çıkardığı problemlere çözüm yolu 

aranmıştır. İlk olarak, batırıcı görevi üstelenen motorlar tek parçalı plakaya monte edilmiştir. 

Bu plakanın tek ve küçük olması sonucunda herhangi bir yorulma veya deformasyona 

uğradığında fiziksel özelliklerinin basit olmasından dolayı 3D yazıcı ile hızlı üretimi yapılıp 

gerekli bölgeye uygun maliyetlerle değişimi gerçekleştirilebilecektir. Yüzdürücü motorlar ise, 

Şekil 7’de görüldüğü gibi nozul kısmına suyun girişi ve çıkışı esnasında önünde veya arkasında 

herhangi bir engel olmadığından daha stabil hareket edip, kavitasyon, türbülans gibi 

problemlerin önüne geçilmiş olunacaktır. Böylece oluşacak pervane ucu girdaplarının final 

tasarımı ile ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Tüm motorların bu şekilde konumlandırılması 

sonucunda ortaya çıkacak problemler minimum hale getirilmiştir.  

Bir diğer problem ise akrilik tüpün sayısı ve konumlandırılmasıydı. Final tasarımında iki tüp 

kullanarak gerekli elektronik komponentleri tek bir tüpe sıkıştırmayıp oluşabilecek 

olumsuzlukların önüne geçilmiştir. Tüplerin aynı sırada olması ve araç üzerindeki montajlarının 

aynı yönde olması dalış esnasında veya yarışma alanında meydana gelecek problemleri 

erkenden tespit edip gerektiği takdirde parça değişimleri kolaylıkla yapılmış olunacaktır.  

Aracın fiziksel özellikleri şartname ile uygun olup hedeflenen ağırlığa ve boyuta ulaşılmıştır. 

Final tasarımı ile motorlarda güç kaybı olmayıp, su altında ve su üstündeki hareket kabiliyeti 

iyileştirilmiştir. Bununla beraber keskin köşelerden kaçınılıp, gerekli bölümlere pah işlemi 

uygulanmıştır. Böylelikle final tasarımı ile insan güvenliği de sağlanmıştır.  

Tasarımda gerekli bölgeler ekstrüzyon ile boşaltılarak araç üzerinde su birikintisi 

engellenmiştir.  Aracın şasesinde meydana gelecek korozyonu önlemek için şase boyanarak 

kaplaması gerçekleştirilmiştir.  

Tüm bu şartlar göz önüne alındığında nihai araç tasarımı Şekil 7’de görülmektedir.  

Aşağıda final tasarımın detayları paylaşılmıştır.  

Şase 

 Ekipçe yapılan araştırmalar, toplantılar ve fikir alışverişi neticesinde ilk olarak aracın 

şase bölümünün tasarımının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Çünkü şase tasarımına göre 

elektronik elemanların araç üzerindeki montajları da şekillenmiş olacaktır. Ekip şase tasarım 

sürecini bazı temel mühendislik kriterleri çerçevesinde gerçekleştirmiştir. İlk kriter olarak 

elektronik elemanların sudan korunması için kullanılacak tüp yuvalarının yerleri belirlenmiştir. 

İkinci kriter olarak aracın hareket kabiliyetini kazandırmak için motorların tutunacağı bir şase 

tasarlanmıştır. Son kriter ise aracın ağırlık sınırlaması göz önüne alınarak hafif ve ergonomik 

bir tasarım yapılmıştır.  

Ayrıca iskelet tasarımında, araçta herhangi bir devre elamanın arızalanması durumunda parça 

değişiminin kolay yapılabilmesi için montaj kolaylığı da düşünülmüştür. 
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Şekil 8. Şase Render Görünümü 

Şase tasarımı; tüp yuvası, tüpün araca sabitlenmesi için kelepçeler, düşey eksene montajı 

gerçekleştirilmiş motorları tutan orta plaka, araçtaki akrilik tüp parçalarını birbirine sabitleme 

görevi gören alt ve üst plakalar olmak üzere 5 parçadan oluşmaktadır.  

 

Tüp Yuvası 

 Elektrik bileşenler, elektronik cihazlar ve kamera akrilik tüpün içine yerleştirilerek 

suyun yüksek basıncından korunması sağlanmaktadır. Bu nedenle tüp bir su altı aracı için son 

derece kritik öneme sahiptir.  

Şartnamede açıklanan görevleri gerçekleştirmek ve araçta oluşacak problemlerin önüne geçmek 

için iki tüp kullanılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle şase üzerinde iki tüp yuvası 

bulunmaktadır.  

Araçta bulunan iki tüpün birbirlerine engel olmaması, motorların çalışma performansını ve 

aracın ağırlık merkezini olumsuz etkilememesi için tüp yuvasının tasarımı son derece dikkat 

edilerek gerçekleştirilmiştir. Alt ve üst olarak tüplerin yuvası Şekil 9’da görülmektedir.  
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Şekil 9. Tüp Yuvası 

Tüpün yerleşeceği yuvalar 1 bar altındaki analizlere tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda elde 

edilen toplam deformasyon ve Von-Mises değerleri incelenmiştir. İstenilen değerlerin 

gelmesiyle birlikte herhangi bir değişime gidilmemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 10. Tüp yuvası toplam deformasyon oranları 
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Şekil 11.Tüp yuvası Von-Mises oranları 

 

Kelepçeler 

 Kullanılacak tüplerin araç üzerine sabitleme ve suyun altındaki basınçlara 

dayanabilmesi için kelepçe tasarımları yapılmıştır. Kelepçeler, tüpün gövdeye bağlanmasını ve 

aracın bütünlüğünü sağlamaktadır. Bu yüzden aracın en kritik parçalarındandır. Kelepçelerde 

meydana gelecek herhangi bir deformasyon aracın dengesini, daha da önemlisi bütünlüğünü 

tehdit etmektedir. Bu sebepten dolayı kelepçelerin tasarımı üzerinde fazladan vakit ve enerji 

harcanmıştır. 

İki tane önde ve iki tane arkada olmak üzere dört adet kelepçe kullanılmıştır. Üstteki kelepçeler 

üst plakanın ve alt kelepçeler ise alt plakanın tüpe bağlanmasını sağlar.  

Kullanılan bu kelepçelerin avantajlı yönü olarak, akrilik tüp içerisindeki elektronik elemanlarda 

herhangi bir problem olması neticesinde hızlı bir şekilde kelepçelerden ayırıp sorunun 

giderilmesi hedeflenmektedir. 
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Şekil 12. Tüp Kelepçeleri ve Tüp Yuvası 

Tüpün araç üzerine montajını gerçekleştirmek için kelepçelerden yardım alınacaktır. 

Kelepçeler 1 bar altında yapılan analizde toplam deformasyon ve Von-Mises gerilme 

analizleri incelenmiştir. Ancak her iki analiz sonucundaki değerler beklenildiği gibi 

geldiğinden herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir.  

 

Şekil 13.Kelepçenin toplam deformasyon analizi 
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Şekil 14.Kelepçenin Von-Mises analizi 

Orta Plaka 

 Aracın su altında düşey eksende hareketini sağlamak için iki adet itici kullanılmıştır. Bu 

iticilerin şaseye montajı kritik öneme sahiptir. İticilerin şase üzerinde yanlış yerlere 

konumlandırılması aracın hareket kabiliyetini kaybetmesine sebep olmaktadır. Suya ilk inişi 

için enerji verildiği takdirde dahi su üzerinde denge kaybı yaşanıp takla atabilir. Bu sebeplerden 

dolayı aracın ağırlık merkezi göz önüne alınarak iticilerin montajı yanlarda bulunan orta 

plakalara gerçekleştirilmiştir.  

İki adet orta plaka, motor muhafazasının dış çapı dikkate alınarak tasarlanmıştır. Orta plakanın 

genişliği önceden belirlenen yatay eksende hareketi sağlayacak 4 itici ile kesişmeyecek şekilde 

ölçeklendirilmiştir. Daha sonra motorların montaj yuvalarının çapları dikkate alınarak orta 

plakanın yüzeyine motor yuvaları açılmıştır. Böylelikle iticilerin kolaylıkla şase üzerindeki 

montajları gerçekleştirilmiş olacaktır.  

Orta plakalar sadece iticilerin montajı için değil, aynı zamanda şasenin diğer parçalarını da 

birbirlerine bağlama görevi üstlenmektedir. Alt ve üst plakların araç üzerine bağlanması ve bu 

plakaların herhangi bir basınca maruz olmaları durumunda şasenin zarar görmemesi için orta 

plaka ile sağlamlaştırılmıştır.  

Şekil 15’ de şasenin kesit görünümü görülmektedir. Bu kesit görünümünde orta plakanın 

şasedeki görevi açık bir şekilde gösterilmiştir.  
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Şekil 15. Şasenin Kesit Görünümü 

Alt ve Üst Plaka  

 Şasenin son parçaları olan alt ve üst plakalar, tüp yuvasının ölçülendirilmesi sonucunda 

tasarımlarına başlanmıştır. Önceden ekip tarafından belirlenen akrilik tüpün dış yüzeyi ile 

kesişmeyecek şekilde alt ve üst plakaların ölçülendirilmesi gerçekleştirilmiştir.  

Bu plakaların asıl görevi aracın bütünlüğünü sağlamaktır. Önde ve arkadaki tüp yuvaları alt ve 

üst plakalara montajları yapılarak herhangi bir basınca veya kuvvete maruz kalındığı takdirde 

araçtan ayrılmayarak konumunu korumuş olacaktır.  

Düşey eksendeki iticilerin bağlantı görevini üstlenen orta plakanın şaseye sabitlenme görevini 

yine alt ve üst plakalar üstlenmektedir. Aynı zamanda yataydaki hareketi sağlamak için 

konumlandırılmış dört adet iticinin de montaj yuvaları alt plakanın üzerinde açılarak bu 

iticilerinde şase üzerindeki montajları tamamlanmış olacaktır.  
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Şekil 16. Şasenin Alt ve Üst Plakaları 

Su altı aracının tasarım çalışmaları tamamlandıktan sonra analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz 

sonucunda hatalı olan bölgeler CAD ortamında düzenlenmiştir. Üst plaka ANSYS Workbench 

ortamında Static Structural analizi yapılmıştır. 1 bar altında yapılan analizde toplam 

deformasyon ve Von-Mises gerilme analizleri incelenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 17.Üst plaka mesh işlemi 
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İlk olarak analizlerden doğru sonuç almak için kaliteli mesh çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

ANSYS’de mesh metric bölümünden mesh kalitesi incelenmiştir. Genelde iki değere bakılır. 

Bunlar; Element Quality maksimum değerinin 1’e yakın olması ve Skewness değerinin 

maksimum bölümünün 0,99’dan küçük olması beklenilmektedir. Ekibimiz tarafından yapılan 

mesh işleminde Element Quality 0,99 ve Skewness değerini 0,74 değerlerinin yakalamayı 

başarmıştır.  

     

Şekil 18. Skewness ve Element Quality değerleri 

Mesh işlemlerinden sonra analiz çözümlemesine geçilmiştir. İki tür analiz yapılarak 

karşılaştırma yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 19.Birinci analizde toplam deformasyon oranları 
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Şekil 20. İkinci analizde toplam deformasyon oranları 

Her iki analiz sonucunda toplam deformasyon 0,0006 mm değerinde çıkmıştır. Çok düşük 

olduğu için herhangi bir iyileştirmeye gidilmemiştir.  

 

Şekil 21. Birinci analizde Von-Mises gerilme oranları 
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Şekil 22. İkinci analizde Von-Mises gerilme oranları 

İlk olarak birinci analizde 0,14984 Mpa bir gerilme elde edilmiştir. CAD ortamına gidilerek 

parça üzerinde radius/pah gibi basit iyileştirmeler yapılarak gerilme değerini 0,074381 Mpa 

değerine düşürülmüştür.  

Aynı şekilde montaj deliklerinde de iyileştirmeler yapılarak maksimum gerilme değerler 

düşürülmüştür. Şekil 23’ de görüldüğü üzere montaj deliklerinin tüm çevresinde gerilmeler söz 

konusudur. Ancak gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu yuvaların etrafındaki gerilme 

sayılarının azaldığını gözlemlemekteyiz.  

 

Şekil 23. Montaj yuvasında oluşan gerilmeler 
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Şekil 24. İyileştirme sonunda montaj yuvalarındaki gerilmeler 

Aracın üst plakasında olduğu gibi alt plakasında analizler yapılarak hatalı kısımlar 

düzeltilmiştir. Mesh işleminin kalitesi yüksek oranlar yakalanmıştır. Element Quality 

maksimum değeri 1 bulunarak yüksek kaliteli mesh değeri yakalanmıştır. Aynı zamanda 

Skewness maksimum değeri 0,62 yakalanarak mesh işlemleri tamamlanmıştır. Alt plaka 

ANSYS Workbench ortamında Static Structural analizi yapılmıştır. 1 bar altında yapılan 

analizde toplam deformasyon ve Von-Mises gerilme analizleri incelenmiştir. 

 

 

Şekil 25. Alt plaka mesh işlemi 

 



 

26 

 

          

Şekil 26. Skewness ve Element Quality değerleri 

   

 

Şekil 27. Birinci analizde Toplam Deformasyon oranları 
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Şekil 28. İkinci analizde Toplam Deformasyon oranları 

 

 

Şekil 29. Birinci analizde Von-Mises Gerilme oranları 
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Şekil 30. İkinci analizde Von-Mises Gerilme oranları 

 

İlk analizde toplam deformasyon değerleri incelenmiştir. Birinci tasarımın analiz sonucu 

deformasyon oranı 0,0010855 mm bulunmuştur. Çok yüksek bir değer olmamasıyla birlikte 

CAD ortamında iyileştirmeye gidilmiştir.  Bunun sonucunda toplam deformasyon 0,00093 

mm’ye indirgenmiştir. Aynı düzelmeler Von-Mises gerilmelerinde de yapılmıştır. İlk analizde 

gerilme değeri 0,10771 Mpa iken, düzelmeler soncunda 0,088498 Mpa’a indirgenmiştir.  

 

Aracın Montajının Tamamlanması 

 Şase tasarımı ve elektronik elemanların konumlandırılması tamamlandıktan sonra 

sırasıyla parçaların montajları araç üzerine gerçekleştirilecektir. İlk olarak elektronik 

elemanların muhafazası için akrilik tüpün montajı gerçekleştirilecektir.  

Bu yılki şartnamenin değişikliğiyle birlikte farklı görevlerin eklenmesinden dolayı bu tasarımda 

önceden de belirtildiği üzere iki tane akrilik tüp kullanılmıştır. Birinci tüpte sensörlerin, 

kameranın ve diğer elektronik elemanların suyun altıdaki muhafazası sağlanmış olunacaktır. 

Diğer tüp ise, aracın tamamının otonomluğu göz önüne alınarak eklenen güç elemanları için 

eklenmiştir. İkinci tüpte bataryanın su altındaki muhafazasının gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. Böylelikle hem bataryanın güvenliği sağlanmış olunup, hem de tüm 

elektronik elemanları tek bir tüpe koyup oluşacak maksimum ısıdan dolayı cihazların zarar 

görmesi engellenmiş olunacaktır.  

Ayrıca akrilik tüp tamamen şeffaf olarak seçilmiştir. Bunun nedeni elektronik aksamlarda 

meydana gelebilecek olası bir durumda gözlemleme imkânının olmasından dolayı müdahale 

etmek daha kolay olacaktır.  
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Tüplerin araç üzerindeki montajları Şekil 31’de görülmektedir.  

 

 

Şekil 31. Tüplerin Konumlandırılması 

Bununla beraber tüpün su altındaki sızdırmazlığını sağlamak için ön ve arkadaki kapaklara O-

ring halkaları kullanılarak sabit bir sızdırmazlık yüzeyi sağlanmıştır.  Böylece tüpün dışarıdan 

sıvı temas alımı kesilmiştir. 

Son olarak şase üzerine iticilerin montajları gerçekleştirilecektir. Su altı aracının hareketini 

sağlamak için altı adet itici kullanılmıştır. İkisi dikey olan iticiler aşağı-yukarı hareket, dördü 

yatay konumlandırılmış iticiler ise ileri-geri, sağa-sola hareket sağlamaktadır. İticiler birbirinin 

su akışını engellemeyecek şekilde montajları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca iticilerin yanlara 

takılarak aracın takla atmasının önüne geçilmiştir.  

Altı itici kullanılarak, sistemin altı eksen boyunca hareket etme kabiliyeti hedeflenmektedir. 

Yüzdürme iticileri, aracın maksimum torkunu sağlamak için nötr eksende 45°’ye 

yerleştirilmiştir. 

Özellikle yüzdürme iticilerinin pervaneleri dönerken, iticiler etrafında türbülansa neden olan ve 

tüm araca doğru sürüklenen kavitasyon ve pervane ucu girdapları üretilir. Kavitasyon 

sonucunda iticilerin pervanelerinde hasarlar meydana gelebilir. Bu girdapların önüne geçme ve 

suyun akışını doğru bir şekilde yönetmek için şasinin yanları Şekil 32’de görüldüğü gibi 

tamamen boşaltılmıştır. 
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Şekil 32. Aracın Önden Görünümü 

 

 

Şekil 33. Aracın Yandan Görünümü 
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Şekil 34. Aracın Üstten Görünümü 

 

 

Şekil 35. Aracın Montajlı Görünüm 



 

32 

 

4.2.2. Malzemeler   

 Araçta mekanik olarak kullanılan tüm malzemeler Şekil 36’ de gösterilmiştir. Bu 

malzemelerin sırasıyla incelemeleri yapılacaktır. 

 

 

Şekil 36. Araç Üzerindeki Mekanik Malzemeler 

 

• Şase:  

 Su altı araçlarının şase malzemesi genellikle minimum ağırlıkta ve maksimum 

mukavemet sağlayacak şekilde seçilir.  Malzeme seçimi yaparken birden fazla seçenek 

belirleyerek karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu karşılaştırmalar mekanik ve fiziksel özellikleri göz 

önüne alınarak yapılmıştır. Nihai sonuç olarak şasenin malzeme seçimi iki çeşide 

indirgenmiştir. Bu bölümde iki malzeme arasında karşılaştırmalar yapılarak malzemeye karar 

kılınmıştır.   



 

33 

 

 

Tablo 2. Malzemelerin Mekanik Özellik Karşılaştırması [6] 

Her iki malzemenin mekanik özelliklerinin karşılaştırılması yapılmış. Referans olarak bazı 

özellikler alınarak yorumlanmıştır. İlk olarak yoğunluk konusuna dikkat edilmiştir. Suyun 

yoğunluğu (0.99987 gr/cm3) göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır. HDPE (Yüksek 

yoğunluklu polietilen), POM (Polioksimetilen) malzemesine göre düşük yoğunluğa sahiptir.  

Bu sebepten dolayı araç, suda nötr ve negatif sephiyelere inmesi için fazladan enerji harcaması 

gerekecektir. Ancak POM malzemesinin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha büyük 

olduğundan dolayı araç, hem su altında daha iyi stabil harekete sahip olacak, hem de motorlar 

tarafından daha az enerji harcanmış olunacaktır. Ayrıca suyun yoğunluğundan daha düşük olan 

malzemeler kullanıldığı takdirde, araç su altında ileriye hareketini gerçekleştirdiğinde takla 

atma olasılıkları bulunmaktadır. Bunun önüne geçmek için malzemenin yoğunluğu suyun 

yoğunluğundan fazla olması tercih sebebidir. [4] 

Daha sonra akma gerilmeler kısmı incelenmiştir. Akma gerilmesi bakımından POM 

malzemesinin daha iyi olduğu görülmüştür. Su altı aracı üzerine etki eden kuvvet çok fazla 

olmasa da belirli uygulamalarda kullanılması takdirde basınç, iticilerden gelen titreşim ve suya 

iniş sırasında oluşacak şok etkilerinden dolayı plastik bölgeye geçiş olabilmektedir. 

Malzemenin tamamı geçmese dahi kırılmalar veya kalıcı deformasyonlar oluşabilmektedir. Bu 

tarz problemlerin önüne geçmek adına akma gerilmesi fazla olan malzeme tercih edilmektedir. 

[6] 

Akma gerilmesi fazla olan malzemenin elastisite modülünün fazla olduğunu görmekteyiz. 

Burada da elastisite oranının fazla olması son derece önemlidir. Herhangi bir elastik 

deformasyonların ve ileride oluşacak problemlerin önüne geçme adına yüksek elastisite 

oranlarına bakılmıştır. 

Sürtünme kuvveti 𝐹 =  𝑘. 𝑁 formülü ile temsil edilmektedir. Burada N yüzeyin tepki 

kuvvetidir. Her iki malzeme için bu kuvvet eşittir. Burada değişkenlik gösteren k statik 

sürtünme katsayısıdır. Yukarıdaki mekanik özellikler tablosunda HDPE malzemenin sürtünme 

katsayısının az dolduğunu görmekteyiz. Formülde bu değerler yerine konulduğunda sürtünme 

kuvveti düşük olan malzeme HDPE malzemesidir. Diğer özelliklerde POM malzemesi üstünlük 

sağladığı için sürtünme kuvveti ihmal edilebilir. 

Açıklanan verilerden ve karşılaştırmalardan yola çıkılarak projede polioksimetilen (POM) 

malzemesinin araç şasesinin üretimi için en uygun materyal olduğuna karar verilmiştir.  
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• Akrilik Tüp:  

 Elektronik cihazların muhafazası için şeffaf akrilik plastik tüp tercih edilmektedir. 

Akrilik tüpün araçta kullanılma nedeni, yüksek basınca dayanıklı olması ve su geçirmez 

olmasıdır. Tüpün çapı yaklaşık olarak: 13 cm, uzunluğu ise yaklaşık: 35 cm’dir. Ağırlığı ise 

770 gram olarak belirlenmiştir. 

Tüpün başlıca özellikleri aşağıda sıralanmıştır;  

• Yüksek basınca dayanıklıdır. 

• UV ışınlara karşı dirençleri iyidir. 

• Suya dayanıklı olduklarından su geçirmezler. 

• Kolayca imal edilir, kesilir, delinir ve parlatılır. 

• Hafif bir malzemedir. 

Tüpün fiziksel özelliği aşağıda sıralanmıştır;  

• Yoğunluk 1.19 g / cm3 

• Çekme Dayanımı 75 MPa 

• Eğilme Dayanımı 115 MPa 

Tasarımımız ve planlarımız doğrultusunda iki tane akrilik tüp kullanılacaktır. Bu iki tüpün 

boyutları ve teknik özellikleri aynıdır. Tek farkları birinci tüpümüzün ön kapağının kubbe 

şeklinde olması, ikinci tüpümüzün ön kapağının ise düz olmasıdır. Bunun sebebi aşağıda detaylı 

bir şekilde anlatılmıştır. Her iki tüpün kısımları aşağıdaki görsellerde yer almaktadır.  

 

Şekil 37. Birinci Akrilik Tüpün Kısımları [1] 

 

Şekil 38.İkinci Akrilik Tüpün Kısımları [1] 
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İki tüp teknik bakımından aynı olmalarına rağmen daha önce de belirtildiği gibi sadece ön 

kapakları farklıdır. Birinci tüpte kubbe malzemeyi kullanmamızın en önemli sebebi ışığın suda 

kırılmasından dolayı nesnelerin olduğu yerden farklı bir yerde ve farklı boyutlarda 

gözükmesidir. Tüpün önünde kubbeli yapı kullanılarak bu kırılmanın önlenmesi ve kameranın 

nesneleri gerçek yerinde, gerçek boyutlarda göstermesi hedeflenmektedir. Böylelikle olası 

görüntü veya araç sapmalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

 

Şekil 39. Tüp İçi Kamera Sisteminin Görünümü 

Her iki tüpün ön ve arka kısımlarında flanş adında malzeme bulunmaktadır. Bu malzeme tüpün 

içine su girmemesi için tüpü muhafaza etmektedir. Biri tüpün önünde biri de arkasında olmak 

üzere toplam 2 adet flanş bulunmaktadır. 

Flanşa monte edilmek üzere arka kapak gelmektedir. Flanşın arkasına monte edilerek tam 

kapalı bir tüp elde edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca üstünde bulunan 14 adet delik sayesinde 

sızdırmazlık için en önemli malzemelerden olan tıpaların montajı kolaylıkla yapılabilmektedir. 

Fazla delik kullanılmasının amacı daha sonra herhangi bir elektronik cihazın tüp içerisine 

eklenmesi sonucunda tekrardan delik açmamaktır. Çünkü daha sonra yapılan işlemlerde uygun 

geometrik ölçülendirilmesinde, maliyet ve zaman kaybı gibi etkenler söz konusudur.  

Arka kapaktaki delikler bahsedildiği üzere uygun tıpalar yardımıyla kapatılarak sızdırmazlık 

sağlanmaktadır. Tıpa; boydan boya delik bir vida şeklindedir ve arka bağlantısını tamamlamak 

için uygun bir somun bulunmaktadır. Tüpün dışından gelen kablolar bu delikli tıpa içinden 

geçerek tüpün içine girer. Boşta kalan delik içine epoksi doldurularak izole edilir. Böylelikle 

tam sızdırmazlık sağlanmış olur.  

Son olarak O-ring halkaları flanşlar üzerinde bulunan yuvalara oturtularak suyun tüpün içine 

sızmasını engellemektedir.  
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Akrilik tüp önceki yıllarda kullanılmak üzere temin edilmiş olup bu projede de kullanılacaktır. 

 

Şekil 40. Elektronik Elemanların Tüpe Yerleşimi 

• Motorlar:  

 Proje kapsamında geliştirilmek istenen sualtı aracının hareketini sağlamak amacıyla altı 

adet DC fırçasız motor kullanılacaktır. Yatay hareket için dört adet, dikey hareket için ise iki 

adet motor kullanılacaktır. Motorların kontrolü ise pratik uygulamalarda daha hassas motor 

kontrolü sağlamak amacıyla lineer olmayan kontrol algoritmaları ile gerçekleştirilecektir. Bu 

sayede, dış etkenlerden kaynaklı gürültülerin (hızlı su akışı, su canlıların çarpması vb. 

durumlar) aracın kontrol dinamiği üzerinde minimum etki sağlaması amaçlanmaktadır. 

Kullanılacak motorların torklarının yüksek olması, tükettikleri enerji açısından verimli 

olmaları, yüksek su altı basıncına ve korozyona dayanıklı olmaları gerekmektedir. 

Su altındaki verimliliği, uygun çalışma akım-gerilim değerlerine sahip oluşu ve yüksek basınç 

altında ideal performans sergilemesi için T200 Thursters model iticiler projede tercih 

edilmiştir. Halihazırda proje envanterinde ikisi yedek olmak üzere toplam sekiz adet Blue 

Robotics’ten satın alınmış olunan T200 model iticiler bulunmaktadır. 

Teknik Özellikleri: [2] 

• Çalışma gerilimi: 6-20V 

• Maksimum çalışma akımı: 25A 

• Maksimum güç: 350 W 

• 12V maksimum ileri itki: 3.55 

• 12V maksimum geri itki: 3.0 kg 

• Minimum itki: 0.01 kg 

Şekil 41. T200 motorları 
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Şekil 42. Prototip araç üzerinde motorların montajlı hali 

 

Envanterde bulunan T200 motorların teknik özellikleri [3] Tablo 3’te paylaşılmıştır.  

 

Tablo 3. Motorların Teknik Özellikleri 
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Kullanılacak T200 motorların performans verileri aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.  

 

Şekil 43. T200 RPM Verileri 

 

 

Şekil 44. T200 İtki Verileri 

 

 

 



 

39 

 

• Raylı Sistem:  

 Raylı sistem sızdırmaz tüpün içerisinde konumlandırılmış elektronik ekipmanların 

düzenli bir şekilde durmasını sağlar. Elektronik sistemde olası problem sonucunda rahatlıkla 

tüp içerisinden çıkarılıp müdahale edilebilir. Diğer şekilde tüm cihazları tüpün içinde 

konumlandırılması sonucunda hem olası arızaya müdahale etmek zor olacak, hem de cihazların 

birbirleri ile temas etmesi sonucunda açığa çıkacak ısının, elektronik komponentlerin 

performansını olumsuz etkilemiş olacaktır. Bu nedenle raylı sistem araç için hayati önem 

taşımaktadır.  

 

Şekil 45. Raylı Sistem 

Baştaki ve sondaki daireler aracılığıyla ray sistemi tüpün içerisine tam olarak oturtulabilir. 

Yatay olarak konumlandırılmış olan orta kısım elektronik aksanın kolayca montelenmesine ve 

gözlemlenmesine imkân sağlar. Elektronik komponentlerin araç çalışırken raylı sistemden 

ayrılmaması için kelepçeler yardımıyla bağlanıp önlemler alınmıştır.  

 

Tablo 4. PLA ve ABS Malzemelerinin Karşılaştırılması 

Rayı sistem ekip tarafından tasarımı gerçekleştirilip yerli olarak üretilmiştir. Dış iskeleti 3D 

yazıcı yardımı ile ve ABS malzemesi ile üretilmiştir. ABS’nin daha çok yapısal bütünlük 
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sağlaması, PLA’ya göre nemden daha az etkilenmesi ve mekanik kullanımda fazladan esnekliğe 

sahip olması dikkate alınarak kullanılacak materyal olmasına karar kılınmıştır. Bununla beraber 

yukarıdaki tabloda her iki malzemenin mekanik özelliklerinin karşılaştırılması sonucunda ABS 

malzemenin daha iyi performans sağladığı gözlemlenmiştir.  

• Tüp İçi Kamera Sistemi:  

 Su altındaki görüntünün net ve sağlıklı bir şekilde alınabilmesi ve işlenebilmesi için 

kamera, akrilik tüpün kubbeli bölümüne yerleştirilecektir. Kameranın görüş açısını 

kaybetmemesi için tüp içi kamera sistemi ekip tarafından tasarımı gerçekleştirilip 3D yazıcı 

yardımıyla ABS malzemesinden üretilmiştir. Üretim sonunda Şekil 28’de görüldüğü üzere raylı 

sistemin ön kısmına montajı gerçekleştirilmiştir.  

 

 

Şekil 46. Tüp İçi Kamera Sistemi 

Bununla beraber görevlerin analizleri yapılmış ve fikir alış verişinde bulunulmuştur. Görevler 

göz önüne alınarak tüp içi kamera sistemi için farklı alternatif çözümler gerçekleştirilmiştir. 

Kamera ile servo motor birlikte kullanılarak istenilen şekilde kamera hareketi planlanmaktadır. 

Böylelikle aracın yönü değiştirilmeden görüntü aktarımı gerçekleştirilmiş olunacaktır. Bu 

şartlar göz önüne alınarak tasarımı ve planlaması ekip tarafından gerçekleştirilen tasarım Şekil 

47’de görülmektedir. 
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• Raspberry Pi Muhafaza Kutusu  

 Araç içinde ve dışındaki tüm olumsuzluklar belirlenmiş ve çözüm odaklı çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bunun için üretimi ve tasarımı yapılan bir diğer parçada Raspberry Pi 

muhafaza kutusudur. Bu muhafaza kutusu raylı sistemin üzerine montajlanacaktır. Muhafaza 

kutusu yardımıyla dış etkenlere karşı koruma sağlanmış olacaktır. Sağlam yapısı sayesinde ani 

düşmelere karşı koruma sağlanacaktır. Raspberry Pi muhafaza kutusu alt ve üst kapak olmak 

üzere iki parçadan oluşmaktadır. Kutu içerisindeki ısıyı dışarıya atıp içeriyi soğutmak için alt 

kısımda delikler açılmıştır. Ayrılabilen kenarlar sayesinde modüler bir tasarım sağlanmıştır.  

Ekip tarafından tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiş ve yüksek kaliteli ABS malzemesinden 

üretimi gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

• Silikonlu Gres Yağı  

Silikonlu gres yağı yüksek kaliteli yağlayıcı maddedir. Tüm hareketli parça ve mekanizmaların 

yağlanması için uygundur. Aracın belirli parçalarında kullanılmıştır. Sızdırmaz tüpün ve 

penetratörlerin içerisinde bulunan O-ring halkalarının montajında kolaylık sağlamak için 

silikonlu gres yağı kullanılmıştır. Silikonlu gres yağı hazır temin edilmiştir. 

Şekil 47. Üretilmesi Planlanan Tüp İçi Kamera Sistemi (Kamera Pan Tilt Sistem) 

Şekil 48. Üretilen Raspberry Pi Muhafaza Kutusu 
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Şekil 49. O-ring halkasını silikonlu gres yağı ile yağlama işlemi 

• Epoksi  

Su altı araçlarda en çok karşılaşılan problemlerin başında sızdırmazlık gelmektedir. Bu işlem 

ise tamamen mekanik prensiplere dayanmaktadır. Su ile teması olan tüm parçaların 

sızdırmazlıkları sağlanmış olmalıdır. Aksi takdirde başta elektronik elemanlar olmak üzere 

aracın farklı bölümlerinde kalıcı sorunlar yaşanabilmektedir. Su ile teması olan tüm kablolar 

ilk olarak penetratörler ile teması sağlanarak sızdırmazlıkları giderilmektedir. Projede kablo ve 

penetratörler arasına epoksi malzemesi kullanarak sızdırmazlık problemi giderilmiştir. Epoksi 

malzemesi hazır temin edilmiştir. 

 

Şekil 50.  Epoksi işleminin uygulanması 
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• Silika Jel 

Silika jel etkili pas, korozyon, küf, bozulma, sislenme ve yoğuşmayı 

önlemek için bir kuruma ve nem alma aracıdır. Silika jel akrilik 

sızdırmaz tüpün içerisine yerleştirilecektir. Tüpün içine 

yerleştirilmesinin iki sebebi vardır; ilk olarak tüpün kubbe kısmında 

oluşacak sislenmeyi önleyerek kameranın görüş performansında 

oluşacak olumsuzlukların önüne geçmek, ikincisi tüp içerisinde oluşacak 

nem sonucunda elektronik komponentlerin kısa devre yapmasını veya bu 

elemanların nem sonucunda zamanla ömürlerinin azalmasının önüne 

geçecektir. Silika jel hazır olarak temin edilmiştir.  

 

• Isı ile Daralan Makaron  

Araç üretimi gerçekleştirilirken elektro-mekanik montajında sızdırmazlıkları sağlamak için ısı 

ile daran makaron kullanılmıştır. Bu makaronlar kabloların etrafını sıkıca sararak dış 

etkenlerden korumaktadır. Bu malzemeler hazır olarak temin edilmiştir. 

 

Şekil 52. Kabloların makaron ile kaplaması 

• Poliüretan  

Araç üretimi tamamlanıp test aşamasına geçildiğinde ilk olarak yüzerlik konusu incelenecektir. 

Su altı aracının hareket kabiliyetini arttırmak ve dalış yaptıktan sonra yüzeye daha kolay 

çıkması için poliüretan kullanılması hedeflenmektedir. Kolay kesilebilir olması, rahatlıkla şekil 

verilebilmesi ve ucuz olması bu malzemenin seçilme nedenlerindendir. Bu malzeme hazır temin 

edilecektir.  

 

Şekil 51. Silika jel 

 

Şekil 53. Poliüretan malzeme 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri  

 

Şekil 54.Projede kullanılan ve kullanılacak olan üretim yöntemleri 

CNC Kesim  

Tanım: CNC, Computer Numerical Control tanımının kısaltmasıdır. Sert materyallerin 

kesiminde ve biçimlendirilmesinde kullanılan bir kesim yöntemidir. Bir tezgâh üzerine kurulu, 

tabla ve kesim kafasından oluşan düzleme CNC tezgâhı denmektedir. Makinesinin başında 

bulunan yüksek hızda ve torkta dönen bir makinenin şiddetinin ayarlanmasıyla metal, ahşap vb. 

yüzeylerde kesim veya kazıma işlemi yapılmaktadır. Bu işlemde çizim iki boyutta yapılır, 

yükseklik kesilen plakanın kalınlığına göre sabit olur. [7] 

Bu yöntem ile polioksimetilen plakaların kesimi gerçekleştirilmiştir. Bu yolu seçmemizdeki 

sebep; mevcut şartlarımızda en uygun fiyatı ve en temiz çıktıyı CNC kesim ile yapabilmemiz 

olmuştur. Ayrıca bu yöntemin kolaylığı ve zaman tasarrufundan dolayı tercih edilmesinde 

büyük katkısı vardır. İşlemler sonucu parçalarda kalan talaşlar raspa ile temizlenmiştir.  

CNC kesim yöntemi ile aracın iskelet parçaları üretilmiştir. Bu parçalar;  

• Alt plaka  

• Üst plaka  

• Tüp yuvası  
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Şekil 55. Plakalara CNC Kesim yöntemi uygulaması 

3D Yazıcı  

Tanım: 3D yazıcılar, katmanlı imalat (Additive Manufacturing) diye nitelendirilen bir üretim 

yöntemi ile çalışırlar. Baskı için birçok hammadde kullanılsa da genellikle filament diye 

nitelendirilen termo plastik materyaller kullanılır. Çalışma kafası her bir katmanın 

oluşturulması esnasında x-y düzleminde hareket ettirilir ve bu işlem bittiğinde z yönünde bir 

katman yüksekliği kadar bir mesafe yükseltilir. Böylelikle üretim tamamlanır. [8] 

Projede bu yöntem CNC kesimle üretilemeyecek derecede ayrıntı içeren parçaların üretiminde 

kullanılacaktır. Sızdırmaz akrilik tüpün içinde bulunan raylı sistemi ve iç kamera mekanizması 

bu yöntem ile üretilmiştir. Ayrıca tüpün şaseye sabitlenmesini sağlayan kelepçeler ve tüp yuvası 

ise test aşamalarında üretimi gerçekleştirilip kontrolleri sağlanmış olacaktır. Bu yöntem ile 

maliyet, zaman ve performans gibi konularda kazanç sağlanacağı hedeflenmektedir.  

Parçaların küçüldüğü oranda hata veya uyuşmazlık olasılığı arttığı için tekrar üretim konusunda 

3D yazıcı yöntemi büyük avantaj sağlamaktadır. Bununla beraber yazıcıların dezavantaj yönleri 

de bulunmaktadır. Parçalar 3D yazıcıdan çıktıktan sonra bazı bölgelerinde boşluklar olması 

sonucunda parçanın su alarak kütlesel dengesizlik oluşması gözlemlenebilmektedir. Bu tarz 

problemlerin önüne geçmek için parçanın doluluk oranı yükseltilerek 3D yazıcıdan baskısını 

alıp, çıktıyı aseton banyosuna sokmak gerekmektedir. Böylece kütlesel dengesizlik sorunu 

ortadan kalmış olacaktır. 

3D yazıcı ile üretilecek parçalar;  

• Raylı sistem 

• İç kamera mekanizması  
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• Tüp tutucu kelepçeler 

• Test edilmesi için çıkarılacak parçalar 

 

 

Şekil 56. Raylı sistemin 3d baskı yöntemi ile üretimi 

 

 

Şekil 57. Tüp içi kamera sisteminin üretimi 

Delme Makinesi  

Tanım: İç delikleri işlemek için kullanılan bir takım tezgahıdır. Katı malzemelerdeki delikleri 

işlemek için kullanılır. Esas olarak, kollar, kapaklar, kutular ve çerçeveler gibi parçalarda tek 

delikler gibi karmaşık şekillerdeki ve simetrik dönüş eksenleri olmayan iş parçalarının 

işlenmesi için kullanılır.[9] 
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Bu üretim yöntemi diğer yöntemlere kıyasla çok daha az kullanılacaktır. Çünkü parçaların 

üzerindeki delme işlemlerinin uygulanacağı bölgeler CAD ortamında önceden tasarlanacağı 

için 3 boyutlu üretim yöntemi veya CNC kesim ile oluşturulacaktır. Olası gözden kaçırma ya 

da sonradan gelişebilecek durumlar için matkap, avuç içi taşlama, dramel, gibi basit el 

aletleriyle bu üretim yöntemi gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda eklemeli yöntemlerden 3D 

yazıcı ile çıkan parçalarda hatalı olan montaj yuvaları delme makinesi ile düzeltilecektir. 

Parçaların gerekli noktalarında yuva açma işlemi bu yöntem ile hassas bir şekilde ve hiçbir 

bölgeye zarar verilmeden yapılabilmektedir. Bu nedenle projede bu yöntem tercih edilmiştir. 

 

 

Şekil 58. Delme makinesi yardımı ile delik açma işlemi 

Lehim Makinesi  

Tanım: Lehim makinesi, bir diğer adıyla havya ile lehimleme yönteminde lehim yapılacak 

bölgeye lehim tutulur ve lehim makinesi ile ısıtılır. Bölge lehim ile kaplandıktan sonra havya 

bırakılır ve lehimin soğuması beklenir. Lehim makinesi güç kaynağına takıldıktan sonra geçen 

süreyle ısınır. Havya kalitesi, çalışma performansına ve ömrüne göre belirlenir. Lehim 

makinelerinin performansları, sahip oldukları elektrik gücüne de bağlıdır. Piyasada 30Watt 

gücünde ve 100Watt gücünde de lehim makineleri bulunmaktadır. Bazı lehim makinelerinin 

herhangi bir istasyona bağlı olmadan ısılarını ayarlayabilme özellikleri vardır. Bunlara ısı ayarlı 

lehim makineleri denir. [10] 

Lehim makinesi ile aynı veya farklı iki metalin ergitmeden birleştirilmesini sağlamak için 

lehimleme yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntem ile ESC’ler güç dağıtım kartına başarılı bir 

şekilde lehim işlemi uygulandı. Ayrıca projede motorlar ve ESC’lerin kablo uçları daha 

kullanışlı olduğundan dolayı 3,5 mm jack tipi konnektörlere lehimlenmiştir. Lehimlenen kablo 

uçları daha sonra ısıyla daralan makaron ile sağlamlaştırılmıştır. 
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Şekil 59. ESC'lerin güç dağıtım kartına lehimlenmesi işlemi 

 

 

Şekil 60. ESC kablo uçları için lehimleme işlemi 

Zımpara Makinesi  

Tanım: Zımpara, yüzeylerin daha yumuşak ve pürüzsüz olması için kullanılan elektrikli bir 

alettir. Zımpara makinesinin üzerine yerleştirilen zımpara kâğıdı aslında bütün zımpara işini 

yapar. Ahşap veya plastik malzemelerin zımparalama işlerinde kullanılan aletler elektrikle 

çalışmaktadır. [11] 

Bu yöntem aracın şase üretiminde kullanıldı. İskeleti istenilen renge boyayabilmek için ön 

hazırlık süreci gerçekleştirildi. Bu süreçte ilk olarak yüzey pürüzlülüğü dikkate alınarak gerekli 

araştırmalar yapıldı. Boyanın yüzeyi daha iyi tutabilmesi için zımpara makinesi ile yüzey 

pürüzlülüğü giderildi.   
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Bu yöntemi kullanma sebebi; parçanın en ince noktalarına ulaşarak tüm yüzeyi eşit duruma 

getirmektir. Ayrıca makine yardımıyla zımpara kullanımı daha az miktarda olmaktadır. Takıma 

maliyet konusundan ve işlemlerin daha hızlı gerçekleştirileceğinden dolayı zamandan tasarruf 

edilmiştir.  

 

 

Şekil 61. Şaseye zımpara makinesi yardımıyla zımpara uygulanması 

El Motoru  

Tanım: Oyma, gravür, taşlama, bileme, temizleme, parlatma ve zımparalama işlerini birçok el 

motoru ile yapmak mümkündür.  

Bu yöntem, CNC’den ve 3D yazıcıdan çıkan parçaların çapaklarını temizlemek için 

kullanılmaktadır. Özellikle parça üzerindeki son düzeltmeleri yapmak ve dar noktalara ulaşmak 

için el motorlarından yardım alınmaktadır. Bununla beraber parçaların üzerindeki keskin 

noktaların güvenlik amaçlı ve gerilmelerin bu noktalarda birikmemesi için düzeltmeler 

yapılmaktadır. Aynı zamanda diğer aletlerin bileme işlemlerinde kullanmaktadır. Bu yönteme 

başvurma sebebi; el motorunun esnekliği sayesinde projelere hızlıca müdahale etmektir. 
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4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracın boyutları aşağıdaki şekillerde verilen teknik resimlerde yer almaktadır.  

 

 

Şekil 62. Önden Görünüm 

 

Şekil 63. Yandan Görünüm 
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Şekil 64. Üstten Görünüm 

2021 Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri yarışma şartnamesinde belirtilen ağırlık kısıtlamaları 

dikkate alınarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aracın toplam ağırlığının hesabı elektronik ve 

mekanik parçalar baz alınarak hesaplanmıştır. Tablo 6’da tüm elemanların ağırlıkları eklenerek, 

araç toplam ağırlığı yaklaşık olarak hesaplanmıştır (8,041 kg). Aracın toplam hacmi ise 7593 

cm³ olarak belirlenmiştir.  

Yüzerlilik konusu aracın konumu hakkındadır. Su altı araçları için üç tane yüzerlilik çeşidi 

bulunmaktadır. Bunlar pozitif yüzerlilik (aracın su yüzeyine çıkma eğilimi), nötr yüzerlilik ( 

aracın su içerisinde asılı kalma eğilimi) ve negatif yüzerliliktir (aracın su dibine inme eğilimi). 

Aracımızın tasarımını gerçekleştirirken bu bilgiler göz önüne alınarak yapılmıştır. Pozitif 

yüzerliliği sağlamak için araçta 2 adet motor kullanılmıştır. Bu motorlar aracın su üstüne 

çıkması ve inmesi için yeterli enerji sağlayacaktır. Nötr ve negatif yüzerliliği sağlamak için ise 

ağırlık barların kullanılması hedeflenmektedir. Bu barlar aracın istenilen seviyelerde 

yüzmemesi durumlarında kullanılacaktır.  Ağırlık barı olarak da poliüretan tercih edilmektedir.  

Ayrıca şase için seçtiğimiz malzeme suyun yoğunluğundan yüksektir. Yüzerlilik konusu 

dikkate alınarak bu malzeme seçimi gerçekleştirilmiştir. Çünkü suyun yoğunluğundan düşük 

olan malzemeden yapılan araçlar suyun altında yüzer durumunda iken takla atma olasılıkları 

bulunmaktadır. Ancak aracın beklenenden ağır olması durumu dikkate alınarak yatay eksende 

dört motor kullanılmıştır. Yüksek itki gücüne sahip bu motorların aracı pozitif ve nötr eksenin 

de rahatlıkla hareket etmesini sağlayacaktır. Bununla beraber dört motorun kapatılması 

sonucunda aracın negatif konuma gelmesi sağlanmış olacaktır.  
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Aracın su altındaki dengesini olumlu yönde sürdürebilmesi için ağırlık dağılımı doğru 

yapılması gerekir. Araç üzerine yerleştirilen elektronik komponentlerin (motorlar, akrilik tüpler 

vs.) ağırlık merkezini bozamayacak şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca kaldırma kuvveti ve ağırlık 

merkezinin eksenlerinin aynı düzlemde olmasını sağlayacak şekilde tasarımlar 

gerçekleştirilmiştir. Böylece aracımız pasif bir halde denge konumuna ulaşacaktır.  

Aracın yüzerliliğini etkileyen bir diğer parametre ise, bir noktada biriken aşırı ağırlıktır. 

Görevlerin analizi sonucunda iki tüp kullanılacağından, bu iki tüpün montajları üst üste 

yerleştirilmiştir. Çünkü eksen takımında, aynı konumlandırılmadığı takdirde içerisinde bulunan 

elektronik komponentlerin fazlalığından dolayı araç suya dalışını gerçekleştirdiğinde 

yalpalanıp farklı yerlere sürüklenme olasılığı bulunmaktadır. Bunun önüne geçmek için 

ağırlıklar eşit bir şekilde araç üzerine dağıtılmıştır.  

Araç dengesini kaybettikten sonra kendisini stabil hale getirmesine pozitif stabilize denir. Su 

altında pozitif stabilizeyi sağlamak için yüzerlilik merkezi ve ağırlık merkezi arasındaki mesafe 

yüksek tutularak araç sağlama alınmalıdır. Mekanik ekibimiz tasarımlarını ve analizlerini 

gerçekleştirirken bu konuları göz önüne almıştır. Kurallara uygun olarak aracın ağırlık merkezi, 

kaldırma kuvveti gibi parametrelerin hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Olası problemlerin 

önüne geçmek için iyileştirmeler yapılacaktır.  

Su altı aracının motorlarının hareket kabiliyeti aşağıdaki görsellerde yer almaktadır.  
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Malzeme  Araç Üzerindeki Adedi Kütle(gram) Toplam Kütle(kilogram) 

T200 Motor 6 344g 2.064kg 

ESC 6 13.6g 0.078kg 

Pixhawk 1 102g 0.102kg 

Raspberry Pi 4  
1 173g 0.173kg 

Subsea Light (Işık) 
2 102g 0.204kg 

Raspberry Pi V2 

Camera 1 2g 0.002kg 

Dome  
1 82g 0.082kg 

Akrilik Tüp 
2 768g 1.536kg 

O-Ring Flanş  
4 144g 0.576kg 

Penetratör 
24 15g 0.360kg 

Polioksimetilen Plaka 
4 300g 1.200kg 

3D Parçalar  

-- 

 

300g 0.300kg 

Hidrofon 
1 28g 0.028kg 

Acil Durum Butonu 
1 200g 0.200kg 

Basınç Sensörü  
1 15g 0.015kg 

Güç Dağıtım Kartı 
1 10g 0.010kg 

Servo-motor 
2 25g 0.050kg 

Güç Modülü  
1 15g 0.015kg 

Batarya 
1 1046g 1.046kg 

 

TOPLAM 

 

(~)8.041 kg 

Tablo 5. Tahmini ağırlık hesaplaması 
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Şekil 65. Aracın Hareket Eksenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 66. İleri Yönde Hareket 
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Şekil 67. Saat Yönünde Hareket 

 

Şekil 68. Saat yönünün tersinde hareket 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 Bu kısımda aracın elektronik tasarım sürecini anlatmak için blok şema yöntemi 

kullanılmıştır.  

Milli teknoloji hamlesine uygun, özgün tasarım, düşük maliyet, yüksek performans ilkeleri baz 

alınarak başlanılan tasarım sürecine; komponentlerin ağırlığı, su altı koşullarına dayanıklılığı, 

enerji tüketimleri ve boyut parametreleri de dikkate alınarak hareket edilmiştir. Her ayrıntısı 

gerek veri sayfalarından(datasheet) gerekse test edilerek incelenmiş ve literatür taraması 

yapılmıştır. Yapılan araştırmalar ve analizlerin neticesinde aşağıda belirtilen komponentler 

seçilmiştir.  

MİKRODENETLEYİCİ KARTI 

Mikrodenetleyiciler, dışarıdan gelen bir veriyi (programı) hafızasına alan, derleyen ve 

sonucunda da çıktı elde eden bilgisayarlardır. Programlandığı yazılımı hafızasına kaydedip, 

işleyebileceği şekilde derler ve bir çıkış sinyali gönderir. Kısacası mikrodenetleyiciler 

elektronik devrelerde beyin görevi görür, elektronik sistemlerin kontrol edilmesini sağlarlar. 

Projede, kameradan gelen görüntüyü ve araçta bulunan diğer sensörlerden gelen verileri 

işleyerek kontrol kartına iletmek amacıyla mikroişlemci kartı kullanılacaktır.[12]  

Raspberry Pi 4 Model B mikrodenetleyici kartının projede kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

Şekil 69. Raspberry Pi 4 Model B 

Raspberry Pi 4 4GB, USB 3.0 portu ile daha hızlı veri aktarımı sağlaması, 4k kalitede görüntü 

paylaşımı yapabilmesi, yüksek hızda işlem yapabilmesini sağlayan Gigabit Ethernet portuna 

sahip olması, muadili olan Jetson Nano 4gb kartına göre daha düşük maliyetli olması, 

kullanılacak kamera ile uyumlu çalışmasını sağlayan CSI portuna sahip olması projede 

kullanılması için tercih sebebi olmuştur. 

Teknik Özellikleri :[13] 

• 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 CPU 64 bit SoC 

• 4GB LPDDR4 RAM  

• Gigabit Ethernet Arayüzü 
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• 2 adet USB 3.0 ve 2 adet USB 2.0 bağlantı noktalar  

• 2 adet mikro HDMI bağlantı noktası (1 × 4K@60Hz veya 2 × 4K@30Hz)  

• 5V/3A çalışmasını destekleyen USB-C güç girişi   

• 40 adet GPIO bağlantı noktası 

• Boyut   85mm × 56mm × 17mm  

 

KAMERA 

Kameranın çalışma prensibinde temel olarak toplanan görüntü, elektronik sinyale dönüşür, 

daha sonra bu sinyal tekrar görülebilir hale gelir.  

Objeden yansıyan ışık demeti lens tarafından toplanıp görüntü aygıtına (CCD) odaklar. Görüntü 

aygıtında ışığa duyarlı gözler bulunur. Burada ışık enerjisi elektrik akımına dönüştürülür. 

Görüntünün çerçevesi buraya düşer. Dikey kaydırma bölümünde, ışığa bağlı olarak biriken 

sinyal çıkışa gönderilir. Yatay kaydırıcılar ise, dikey kaydırıcılardan gelen yatay sinyali çıkışa 

gönderen bölümdür. Bütün bu sinyaller voltaj kazancı ile video çıkışını oluşturur. CCD 

toplanan ışığı video sinyaline dönüştürür. Bu sinyal tekrar işlenir ve ekran görüntüsü 

oluşturulur. Bir port aracılığıyla kameradan gelen ekran görüntüsü monitörde izlenebilir. [14]  

Projede, su altında görüntü işleme yapabilmek ve otonom hareket ettirebilmek için yüksek 

çözünürlüklü kamera kullanılması gerekmektedir. Sualtında görüntü almak için RASPBERRY 

Pİ V2 kamera kullanmaya karar verilmiştir. Kamera seçiminde; kullanılacak mikrodenetleyici 

kart üzerinde bulunan CSI portu ile uyumlu olması, 1080p30’ ye kadar görüntü kalitesine sahip 

olması ve su altı koşullarında ideal çalışabiliyor olması seçim kriterlerini oluşturmaktadır. 

Kullanılacak Raspberry Pi V2 Camera modülü üzerinde yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı 

video desteği sunan IMX219PQ görüntü algılayıcı sensör bulunmaktadır. Ayrıca otomatik 

beyaz dengesi, pozlama telafisi kontrolü ve ortam ışığı algılama gibi özellikleri de 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 70. Raspberri pi kamera modülü v2 
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Teknik Özellikleri: [15][16]  

• Raspberry Pi 1, 2, 3 ve 4'ün tüm modelleriyle çalışır. 

• MMAL ve V4L API'leri aracılığıyla erişilebilir ve Picamera Python kitaplığı dahildir. 

• 8 megapiksel çözünürlüğe sahiptir. 

• 1080p30, 720p60 ve 640 × 480p60 / 90 video moduna sahiptir. 

• Ağırlığı 3 gramdır. 

• 15 pin şerit kablo bağlantısına sahiptir. 

 

Şekil 71. Kamera modülünün CSI portuna bağlantısı 

 

KONTROL KARTI 

Mikrodenetleyiciden gelen komutları gerekli kontrolcüler aracılığı ile itki sistemlerine ve servo 

motora ileterek aracın hareket kontrolünü sağlamak için kontrol kartı kullanılması 

gerekmektedir. Bataryadan çekilen akım değerine dayanabilmesi, düşük güç tüketmesi, ideal 

boyutlarda olması ve yüksek işlem kapasitesine sahip olması sebebiyle PİXHAWK V2.4.8 

kontrol kartı projede tercih edilmiştir.  

“Pixhawk insansız hava kara ve deniz araçlarında kullanılması için gerekli yazılım yamaları ve 

hazır arayüzler ile kullanılabilmektedir. 

Pixhawk içinde IMU (Inertail Measurement Unit) barındırmaktadır. Kısaca IMU; içinde 

ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre olmak üzere toplamda 9 özgürlük derecesi bulunduran 

entegre bir sensördür. IMU’dan gelen veriler bazı filtreler kullanılıp işlenerek sürüş ile ilgili 

veriler elde edilebilir. Bu veriler yardımıyla aracın su altında denge ve açısal konumunun 

kontrol altında tutulması hedeflenmektedir.” (2020, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, İleri 

Kategori, BAUROV Takımı) 

Projede bu veriler otonom sürüş için etkili bir şekilde kullanılacaktır. 

“Herhangi bir altyapı gerektirmeyen, düşük maliyetli sensor tabanlı yaklaşımlarda atalet ölçüm 

modülleri, basınç sensörleri ve manyetik sensörler yardımıyla hareketi ve konumu algılamak 

mümkündür. Atalet ölçüm modülleri, sensörün ivmesini ve açısal hızını ölçen ivmeölçerler ve 

jiroskoplardan oluşur.” (Usmos 2015 Altıncı Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve 

Simülasyon Konferansı Bildiri Kitabı) 
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Aracın konumu, dengesi ve yönelimi; görevlerin yapılabilmesi açısından oldukça hassas bir 

öneme sahiptir.  Yapılan akademik çalışmaların incelenmesi ile de içerisinde bulundurduğu 

sensör modülünün aracımızda görevlerin rahat yapılabilmesi açısından önemi göz önüne 

alınarak Pixhawk V2.4.8 tercih edilmiştir.  

 

Şekil 72. Pixhawk Otopilot Kartı V 2.4.8 

Teknik Özellikleri: [17]  

• Güç modülü çıkışı: 4.9~5.5V 

• Maksimum giriş gerilimi: 6V 

• Maksimum akım ölçümü: 120A 

• USB güç girişi: 4.75~5.25V 

• Servo hattı girişi: 0~36V 

 
 

GÜÇ DAĞITIM KARTI 

Bataryadan gelen enerjiyi tek bir noktadan aracın elektronik komponentlerine iletmek amacıyla 

güç dağıtım kartı kullanılmıştır. Araçta kullanılan ESC sayısı ile uyumlu olması, maliyet 

açısından uygun olması ve motorlarımızın anlık çekeceği akım değerlerine karşı dayanıklı 

olması sebebiyle 16 çıkışlı güç dağıtım kartı modelini tercih edilmiştir. 

Teknik Özellikleri:  

• Giriş gerilimi: 9-18V 

• Çıkış gerilimleri: 12V 

• 8 ESC bağlantı noktası 

• Ölçüler: 45 x 45 mm 

• Ağırlık: 15 gr 

• Maks akım dayanıklılığı: 100A 
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Şekil 73. ESC'lerin güç dağıtım kartına lehimlenmiş hali 

SERVO MOTOR 

Servo, mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, hız ve ivme kontrolünü hatasız bir şekilde 

yapan tahrik sistemi olarak tanımlanır. Yani hareket kontrolü yapılan bir düzenektir. Servo 

motorlar, robot teknolojilerinde en çok kullanılan motor çeşididir. 

Servo motorların içerisinde motorun hareketini sağlayan bir DC motor bulunmaktadır. Bu 

motorun dışında bir dişli mekanizması, potansiyometre ve bir motor sürücü devresi 

bulunmaktadır. Potansiyometre, motor milinin dönüş miktarını ölçmektedir. Servo içerisindeki 

DC motor hareket ettikçe potansiyometre döner ve kontrol devresi motorun bulunduğu 

pozisyon ile istenilen pozisyonu karşılaştırarak motor sürme işlemi yapar. Yani, servolar diğer 

motorlar gibi harici bir motor sürücüye ihtiyaç duymadan çalışmaktadırlar. Genellikle çalışma 

açıları 180 derece ile sınırlıdır fakat 360 derece çalışma açısına sahip özel amaçlı servo motorlar 

da vardır. Servolar genellikle 4.8-6V gerilim ile çalışmaktadırlar. 7.4V ve daha yüksek gerilimle 

çalışan servolar da bulunmaktadır. 

 

Şekil 74. Servo Motorun İç Yapısı [18] 

Servo motorlar PWM (Sinyal Genişlik Modülasyonu) sinyal ile çalışmaktadırlar. Bu PWM 

sinyaller bir mikrokontrolcüden veya uzaktan kumandadan sağlanabilmektedir. Servo, her 20 

ms içerisinde bir pals değeri okumaktadır. Pals uzunluğu motorun dönüşünü belirlemektedir. 

Örnek olarak 1.5 ms’lik bir pals, motorun 90 derece pozisyonunu almasını sağlayacaktır (Nötr 

Pozisyon). Servolar hareket etmeleri için bir komut aldıklarında önce istenilen pozisyona 

hareket ederler, sonrasında ise o pozisyonda kalırlar. Servolar bulundukları pozisyonu korurken 

kendilerine dışarıdan bir güç uygulandığında bu güce direnirler. Bulundukları konumu sonsuza 

https://www.robotistan.com/servo
https://www.robotistan.com/servo
https://maker.robotistan.com/wp-content/uploads/2015/11/how-servo-motors-work-fig2.jpg
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kadar koruyamazlar, pozisyonlarını koruyabilmeleri için palsin tekrar edilmesi gerekebilir. 

Hareket etmeleri için gereken pals genişliklerinin minimumları ve maksimumları vardır ve bu 

değerler değişkendir. Fakat genellikle minimum pals genişliği 1 ms, maksimum pals genişliği 

ise 2 ms’dir. [19] 

Görüntü işleme tekniği ile su altında daha geniş aralıklı görüntü almak için, kameraya gerekli 

dönüş hareketi sağlamak amacıyla servo motor kullanmaya karar verilmiştir. Yüksek tepki hızı, 

minimum boyut ve su geçirmez özelliğinden dolayı Savöx servo motor tercih edilmiştir. 

Projede iki adet servo motor kullanılacaktır. 

Teknik Özellikleri: [20] 

• Giriş voltajı: 4.8- 6V 

• Genişlik: 14.0 mm 

• Uzunluk: 29.5 mm 

• Yükseklik: 32.5 mm 

• Ağırlık: 25 gr 

• Motor tipi : 3 kutuplu fırçalı motor 

• Hız: 60°/sn @ 6.0V: 0.11 sn/60° 

• Tork : Kg/cm @ 6.0V 5.0 Kg/cm 

 

AYDINLATMA 

Aracın su altında görüntü işlemede görüntüyü rahat, efektif alması ve görevleri daha makul bir 

şekilde yerine getirebilmesi için ışık büyük bir önem arz etmektedir. Bundan dolayı görüntünün 

daha ideal bir şekilde alınıp görevlerin gerçekleştirilebilmesi için aydınlatma elemanı 

kullanılmaya karar verilmiştir. Su altı koşullarına dayanıklı, 1500 lümen seviyesine kadar 

aydınlatma kapasitesine sahip olması ve ideal boyutlarda olmasından dolayı Lumen Subsea 

Light tercih edilmiştir. 

Teknik Özellikleri: [21] 

• Giriş gerilimi: 7-48V 

• PWM gerilimi: 3-48V 

• Maksimum parlaklık: 1500 lümen 

• Kablo çapı: 4.3mm-0.17 inç 

• Kablo uzunluğu: 1m-39 inç 

• Genel çap: 37mm 

 

MOTOR SÜRÜCÜ DEVRESİ (ESC) 

ESC’ler kontrol kartından aldıkları bilgiye göre elektrik enerjisini üzerinden geçirerek motorun 

istenilen devirde sürülmesine olanak sağlayan hız kontrolcüleridir. Yani motorları ESC’ler 

kontrol eder. ESC’ler motora giden elektrik enerjisini azaltarak veya yükselterek motor devrini 

kontrol eder.Motor devir  kontrolünün yanında motor fazla akım çektiğinde sargıları korumak 

için akımı keser ve kullanılan enerji kaynağı belirli bir sınırın altına düştüğünde motor 

sargılarına giden akımı keserek pilin kritik sınır altına düşmesini engeller .  

ESC motorların çekeceği maksimum akımı verebilmeli ve doğru gerilim değerini 

sağlamalıdır.ESC seçiminde elektronik değer kriterlerinden en önemlisi motorun çekecek 

Şekil 75. Savöx servo motor 

Şekil 76. Lumen Light [10] 
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olduğu akımdır bu yüzden motorun çekecek olduğu akım dikkate alınır ve bu akımdan daha 

yüksek amper değeri sağlayan bir ESC seçilir. [22] 

Pixhawk mikrodenetleyicisinin çıkışları motorları direkt olarak kontrol etmek için yetersiz 

olduğundan motor sürücü devreleri kullanılacaktır. Motor sürücü devrelerle Pixhawk’ın 

çıkışlarından alınan sinyaller yükseltilerek motorların kontrolü sağlanacaktır. Araçta kullanılan 

DC fırçasız motorlarda uygun gerilim aralığını sağlayarak hız kontrolü seviyelerde tutması, 

kullanılan kontrol kartı ve itici ile optimum düzeyde uyumlu olmasına ek olarak ideal 

boyutlarda olmasından dolayı Basic ESC kullanılmaya karar verilmiştir. 

Teknik Özellikleri: [23] 

• Çalışma gerilimi: 7-26V 

• Maksimum çalışma akımı: 30A 

• Sinyal gerilimi: 3.3-5V 

• Ağırlık: 16.3 gr 

 

 

 

GÜÇ MODÜLÜ 

Bataryadan gelen enerjiyi kontrol kartına daha stabil bir şekilde iletebilmek için güç modülü 

kullanılacaktır. 

Enerjinin kontrollü ilerleyişini ve istediğimiz anda gerekli bütün parametreleri anlık olarak 

görebildiğimiz için APM XT60 güç modülünü tercih ettik. Pixhawk otopilot kartının ihtiyaç 

duyduğu enerji USB portundan sağlanacak maksimum enerjiden çok daha fazla olacağından 

dolayı güç modülü gerekmektedir ve buna bağlı olarak tercih edilen güç modülü üzerinde 

bulunan 5V çıkış pini sayesinde Pixhawk’a gerekli enerji verilebilmektedir. 

Teknik Özellikleri: [24] 

• Maksimum giriş voltajı: 18V(4S Lipo) 

• Maksimum çalışma akımı: 90A 

• Çıkış gerilimi: 5.37V  

• Çıkış akımı: 2.25A 

 

 

 

 

ACİL DURDURMA/ÇALIŞTIRMA BUTONU  

Aracın bataryalı olması ve kontrol masasıyla herhangi bir kablolu iletişimin olmaması sebebiyle 

araca dışarıdan kolayca müdahale edilebilmesi için acil durdurma butonu kullanılacaktır. 

Butonun işlevleri içerisinde; acil durumlarda aracı durdurma, görevden önce aracı çalıştırma 

gibi işlevleri bulunacaktır. Buton araç üzerinde kolayca ulaşılabilecek alana konulacaktır. 

LA125 Su Geçirmez 10A 1NO 1NC Acil Durdurma Butonu kullanılması planlanmaktadır. 

Şekil 77. Basic ESC'lerin montajlı hali 

Şekil 78. APM XT60 Güç Modülü 
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Çok fonksiyonlu tasarım, acil durdurma düğmesi, anahtar kutusu koruyucu kapak, su geçirmez 

kablo konektörü ve kurulumu kolay olmasından dolayı malzeme listesine dahil edilmiştir. 

 

 

Şekil 79. Su Geçirmez Acil Durdurma Butonu 

HİDROFON 

Aracın pingerli top görevini başarıyla gerçekleştirebilmesi için literatürde Pasif Akustik olarak 

da adlandırılan, sadece dinlemeye dayalı yön tayini yapan bir sistem olan Pasif Sonar için AS-

1 Hidrofon araca entegre edilecektir. Pingerli hedefin yayacağı frekans aralığına duyarlı 

olması, zorlu su altı koşullarına dayanıklı olması ve boyutunun küçük olması seçim kriterleri 

arasındadır.  

Araç havuz içerisinde hareket ederken, pinger’ dan gönderilen sinyal, her bir sualtı mikrofonu 

tarafından alınır. Gönderilen bu sinyalin alınma süresi ve hızı bilindiğinden dolayı, her bir sualtı 

mikrofonu ile araç arasındaki mesafe bulunur. Bu mesafeler ve sualtı mikrofonlarının yer bilgisi 

ile aracın konumu eşzamanlı lokalizasyon tekniği ile elde edilir [25].  

Kullanım Alanları: 

• Sıvı ortamlarda ultrasonik ölçümler 

• Sualtı projektörleri 

• Laboratuvar ortamlarında ölçümler 

• Gürültü ölçümleri 

• Kavitasyon ölçümleri 

Teknik Özellikleri: [26] 

• Frekans aralığı: 1 Hz – 100 kHz 

• Boyut: 12mm x 4mm 

• Çalışma derinliği: 200m 

• Ağırlık: 8g (kablo ile 28g/m) 

• Çıkış bağlantısı: BNC (standart) Şekil 80. AS 1 Hidrofon [26] 
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Hidrofon ve sualtı akustik haberleşme için yapılan literatür taraması aşağıdaki gibidir: 

Ertan UYSAL’ın DSP İLE SAYISAL SUALTI HABERLEŞME SİSTEM TASARIMI yüksek 

lisans tezinde bahsedildiği üzere sualtı çalışmalarında hidrofon kullanılmaktadır. 

Bahsi geçen çalışma: “Bu çalışmada, kablosuz sualtı haberleşme konusu ele alınarak 

incelenmiştir. Sualtında gönderme ve alma yapabilen bir sistem tasarlanmıştır. Akustik sualtı 

gönderme ve alma birimi olarak sualtında çalışan bir hidrofon kullanılmıştır.”  

Ufuk ÜLÜĞ’ün İSTANBUL BOĞAZI SUALTI ORTAM GÜRÜLTÜSÜNÜN 

İNCELENMESİ VE MODELLENMESİ yüksek lisans tezinde kullanılan hidrofon hakkında 

bilgilendirme yapılmıştır.  

Bahsi geçen çalışmada: “Hidrofon dizisi, sekiz adet ITC-6050C model geniş bantlı hidrofonun 

eş mesafeli olarak birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Hidrofonlar 20 dB’lik ön kuvvetlendirici 

katına sahip olup -158 dB//1V/µPa hassasiyete sahiptir. Ayrıca hidrofonlar yönsüz olduğundan 

tüm yönlerden ulaşan sinyalleri alabilmektedir.” bahsettiği çalışmalarda da görüldüğü üzere su 

altı haberleşmede frekans algılayıcısı ve ortam sesini dinlemek adına hidrofonun önemi 

büyüktür.” 

 

BASINÇ SENSÖRÜ  

Aracın su altında görevlerini gerçekleştirirken konum hassasiyeti sağlamak için su yüzeyinden 

tabana olan derinliği ölçmek amacıyla basınç sensörü kullanılması gereklidir. Yüksek 

hassasiyetli olması, PİXHAWK kontrol kartı ile uyumlu çalışabilmesi ve ideal boyutta 

olmasından dolayı Bar30 Yüksek Çözünürlüklü 300m Derinlik/Basınç Sensörü tercih 

edilmiştir. 

“Yakut ve arkadaşları (2015), insansız su altı araçları alanında “Derinlik ve Yön Kontrol 

Uygulamaları için Sualtı Aracı Tasarımı” adlı çalışmayı yapmışlardır. Yapılan çalışmada sualtı 

aracı teknolojisine kontrol yöntemleri açısından katkı sağlayacak bir platform geliştirmeyi 

amaçlamışlardır. Bu amaçlarla testleri yapmak için bir sualtı aracı ve bozucu etki üreten bir 

deney tankı hazırlamışlardır. Tasarladıkları araç derinlik bilgisini basınç sensöründen, yön 

bilgisini imu sensörden almaktadır ve hareket kabiliyetini ise 4 motorla sağlamaktadır. İstenilen 

hareketleri sağlamak amacıyla çeşitli algoritmalar türetmişlerdir.” [27] 

“Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nde SERHAT YILMAZ ve SAADETTİN 

BURAK KILCI’ nın yayınlamış olduğu araştırma makalesi olan “Otonom Sualtı Araçların 

Genel Tasarım İlkeleri” adlı çalışmada tasarlanmış olan AUV’da aracın su yüzeyinden 

uzaklığının ölçülebilmesi için bir basınç sensörü kullanmışlardır.” [28] 

Literatürde belirtilen çalışmalar neticesinde basınç sensörünün su yüzeyinden mesafe 

ölçümünde kullanılmasının önemi incelendi ve bunun sonucunda projede kullanılması tercih 

edildi. 

Kullanım Alanları: 

• Dalış Bilgisayarlarında 

• Su derinliği ölçümlerinde 

• Giyilebilir cihazlarda 
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Teknik Özellikleri: [29] 

• Besleme gerilimi: 2,5-5,5 V  

• Tepe akımı: 1,25 mA 

• Çalışma derinliği: 300 m-990 ft 

• Çalışma sıcaklığı: -20 ile 85° C 

• Çalışma Aralığı: 0 ile 30 bar 

• Yüksek kimyasal dayanıklılık 

• Korumalı metal kapak 

• Düşük güç 0,6 µA  

• I2C arayüzü 

• Boyutlar: 3,3 x 3,3 x 2,75 mm 

 

Güç Hesaplamaları ve Batarya Seçimi 

Sistemin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayabilmek için batarya kullanılması gerekmektedir. 

Batarya tercih aşamalarında bütün komponentlerin çektiği akım ve tükettiği güç değerleri baz 

alınarak, gereken ihtiyaca cevap verecek potansiyelde bir batarya araştırması yapılmıştır.  

Batarya seçimi için gerekli hesaplamalar güç planlaması başlığı altında detaylıca anlatılmıştır. 

Yarışma şartnamesine uygun ve aracın sualtı görev süresine uygun bir batarya seçimi yapılması 

hedeflenerek bu çalışma yapılmıştır.  

Güç Planlaması 

Elektronik komponentlerin çalışma gerilimi blok şema yöntemiyle gösterilmiştir. 

 

Şekil 82. Güç dağılımını gösteren blok şema 

 

Şekil 81. Bar 30 Basınç Sensörü [29] 
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Öncelikle yarışmada bir görev süresi boyunca bu akım ve güç değerlerini sağlayabilecek bir 

batarya gerekmektedir. Bu bataryanın seçim sebebi olan gerekli hesaplamalar aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

  

 

Netice itibariyle projede batarya olarak 4S 12000 mAh 40C LİPO BATARYA 14.8V batarya 

seçimi yapılmıştır. 

Bu bataryanın anlık olarak verebileceği akım değeri: 12𝑥40 = 480 𝐴'dır. 

12 𝐴 değerini 60 dakika sağlayan bir batarya, 100,55125 𝐴 değerini;  

[(12𝑥60)/100,55125] =  7.16 dakika boyunca sağlayabiliyor.  

Bataryadan en sağlıklı %70 oranında faydalanılabileceğinden dolayı bu batarya yaklaşık olarak, 

5 dakika 01 saniye boyunca aktif şekilde kullanılabilir.  

 

Şekil 83. Batarya temsili görsel [30] 

 

KOMPONENTİN ADI ADEDİ GERİLİM DEĞERİ (V) AKIM DEĞERİ (mA) TOPLAM GÜÇ (W) 

T200 THRUSTER  6 12*6 15000*6 1080 

ESC 6 5*6 36*6 1,08 

SERVO MOTOR 1 5*1 100*1 0,5 

PİXHAWK 1 5*1 400*1 2 

RASBERRY Pİ 4 1 5*1 3000*1 15 

FLAŞÖR 1 12*1 4000*1 48 

BASINÇ SENSÖRÜ 1 5*1 1,25*1 0,00625 

HİDROFON 1 5*1 30*1 0,15 

KAMERA 1 5*1 350*1 1,75 

SENSÖR MODÜLÜ 1 3,6*1 4*1 0,0144 

GÜÇ MODÜLÜ 1 5*1 2250*1 11,25 

GÜÇ DAĞITIM KARTI 1 5*1 200*1 1 

    TOPLAM DEĞERLER: 100551,25 1160,75065 

Tablo 6. Güç hesaplamalarını gösteren tablo 
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HABERLEŞME 

Araç üzerinde kullanılacak haberleşme protokollerinin kısaca açıklaması şu şekildedir: 

PWM 

PWM sinyali bir motor hız kontrol yöntemidir. Bu metod sinyal işleme ve aktarma gibi 

alanlarda özellikle kullanılmaktadır. Anahtarlama ile analog sinyal oluşturulur. Çalıştırılacak 

sisteme verilecek gücü ayarlamada bu anahtarlama işin içindedir. Anahtarlama hızlı 

yapıldığında aktarılan güçte o orantıda artar. Böylece motor ile haberleşme sağlanarak hız 

kontrolü gerçekleştirilir. [31] 

I2C 

I2C bir seri haberleşme protokolüdür. Sensörlerle haberleşmede kullanılan protokollerden birisi 

de I2C’dir. SDA ve SCL olmak üzere iki tellidir. SDA veri için, SCL saat için kullanılır. Bu iki 

veri iletim yoları çift yönlüdür. Veriler 8 bit uzunluğunda aktarılır. Yakın mesafede seri iletişimi 

sağlamak için geliştirilmiştir. İletişim sağlamak üzere iki kablo ile fazla cihaz kullanabilme 

olanağı sağlar. [33] 

UART 

UART basit yapısıyla yaygın olarak kullanılan bir seri haberleşme devresidir. I2C ya da SPI 

gibi bir protokol değildir. Mikrodenetleyiciye entegre ya da özel bir entegre devre olabilir. 

Kablosuz haberleşme sistemleri, RFID uygulamaları, GPS alıcıları gibi uygulamalarda 

kullanılmaktadır. Asenkron çalışır. TX pin ile veriyi iletir ve RX pin ile veriyi alır. Bir saat 

üreteci, Shitft Register, İletme/alma kontrolü, Control Logic, Buffer, FIFO bileşenlerine 

sahiptir. [32] [34] 

 

MIPI CSI-2 

MIPI CSI-2, mobil ve diğer pazarlarda en yaygın kullanılan kamera arayüzüdür. Kullanım 

kolaylığı ve 1080p, 4K, 8K ve ötesi video ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık dahil olmak 

üzere çok çeşitli yüksek performanslı uygulamaları destekleme yeteneği nedeniyle yaygın bir 

şekilde benimsenmiştir. 

RAW-16 ve RAW-24 renk derinliği, otonom araçlara ve sistemlere "gelişmiş görüş" yetenekleri 

getirmek için sahne içi Yüksek Dinamik Aralık (HDR) ve Sinyal Gürültü Oranını (SNR) 

optimize eder 

Aracın kontrolü ve takibi tümüyle otonom şekilde sağlanacaktır. Bu sebeple haberleşmede esas, 

aracın kendi içerisindeki elektronik elemanlarıyla ve görevde belirtilen pingerli hedef ile 

iletişime geçmesidir. Elektronik elemanların haberleşmesi blok şema yöntemiyle gösterilmiştir. 
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Şekil 84. Haberleşme blok şeması 

I2C protokolü ve MIPI CSI arayüzü ile sensörler, kamera ve hidrofondan gelen veriler ve 

sinyaller Raspberry Pi 4 ile işlenecektir. Aracın kontrolü için UART entegresi üzerinden 

Pixhawk’a komutlar iletilecektir. Hız, derinlik, konum ve denge ayarları için PWM 

haberleşmesi ile T200 Thruster motorlar kontrol edilecektir. Aracın sistem haberleşme blok 

şeması; protokollere, arayüzlere, portlara ve motorların kontrollerinde PWM metoduna dair 

makaleler, uygulamalar, bildiriler incelenip kullanılacak komponentler göz önünde 

bulundurularak tasarlanmıştır.  

Pingerli hedef ile iletişim sağlamak için çeşitli su altı haberleşme çalışmaları incelenmiştir. 

Sonar sistemleri ve elektromanyetik enerji ile haberleşmeler kullanım alanları sebebi ve 

yarışma şartları gereği tercih edilmemiştir. Özellikle insansız su altı araçları dünya genelinde 

boyutları daha küçük ve kullanım alanları daha yüzeysel olduğu için akustik haberleşmeler 

tercih sebebi olmuştur.  

 

Şekil 85. Kontrol kartı ve mikrodenetleyici arasındaki USB portu üzerinden haberleşme 

bağlantısı 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

İnsansız bir sualtı aracının başarılı bir şekilde çalışması, etrafından gerekli verileri gerçek 

zamanlı olarak toplayabilmesine bağlıdır. Bu verilerin toplanabilmesi için üzerinde birçok 

sensör sisteminin bulunmasına ihtiyacı vardır [38]. 

Genel olarak, hareket kontrol sistemleri birbiriyle etkileşen üç sistemdir. Bu üç sistem güdüm, 

navigasyon ve kontrol sistemleridir. Güdüm sistemi, hesaplanan ve istenen istikamete sahip bir 

referans modeli ele alır, navigasyon sistemi aracın konumunu alırken, kontrol sistemi istenen 

konum ve hızı bilgisini sağlamak için motorlara itme kuvveti vermektedir. 

 

 

Şekil 86. Güdüm, Kontrol ve Navigasyon Sistemi Blok Diyagramı 

 

Güdüm sistemi, aracın izleyeceği, istenen yön açısını (girilen parametre değerlerinden) bulur. 

İstenen (referans alınan noktalar), navigasyon sistemi tarafından verilen mevcut konuma ve 

yönlendirme algoritması tarafından tanımlanan bir hedefe göre sürekli olarak hesaplanır. 

İstenen pozisyon kontrol sistemine verilir.  

 

Kontrol sistemi, aracın verilen kontrol hedefini, yerine getirmesini sağlamak için kuvvet ve tork 

kullanarak aracın ağırlık merkezine etki etmeden kolayca ilerlemeyi sağlayacaktır. Aracın 

kendi içerisinde dengeyi sağlamak ve en az güçle en performanslı manevraları yapabilmek için 

hata kontrolü yaptığı bir PID sistemi mevcuttur. Kontrol için genel akış diyagramı ise aşağıdaki 

şekilde mevcuttur. 
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Şekil 87. Birden Fazla Yol için Genel Kontrol Algoritması 

Navigasyon sistemi, güdüm ve kontrol sistemlerine aracın konumunu verir. Araç navigasyon 

görevini yaparken, başlangıç konumu, hedef konum ve engellerin konumu görev bilgilerine 

göre belirlenir. Yapay alan yöntemine göre birden fazla yol noktası elde edilir. Otomatik modda 

istenen yön ve derinlik bilgileri girildiğinde araç, oransal kontrol yöntemiyle istenen değerlere 

ulaşmaktadır [39]. 

 

Ölçüm cihazları ve sensörlerden alınan veriler ile aracın dinamik model cevabı, navigasyon 

sisteminin giriş sinyallerini oluşturmaktadır. Navigasyon sisteminin çıkışı, kestirilen konum, 

hız ve yönelim verileridir [3]. Bu veriler güdüm sisteminin girişini oluşturmaktadır. Aynı 

zamanda güdümün girişini aracın istenilen konum ve hız bilgileri de oluşturmaktadır. Güdüm, 

kontrolcülere giriş sinyalleri oluşturur. Kontrolcülerin çıkışında, aracın dinamik modelinin 

girişi olan kuvvet bilgisi oluşturulmaktadır. Tüm bu sistem birleştirildiğinde, alınan ölçümler 

ile araç istenilen hareketi başarıyla gerçekleştirir. 

Her bir farklı otonom görev için özgün algoritma şemaları hazırlanmıştır. Bu akış şemalarına 

göre yazılım tasarımı yapılarak, aracın su altında tüm görevleri başarılı bir şekilde 

gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Kritik tasarım aşamasında algoritma şemalarında 

iyileştirmeler yapılmıştır. Yapılan tüm iyileştirmeler ve detaylı açıklamaları aşağıdaki gibidir. 
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Kapıdan Geçiş Görevi 

 

Şekil 88. Kapıdan Geçiş Görevi İçin Algoritma Akış Şeması 

Kapıdan geçiş görevi için araç suya bırakıldığı andan itibaren kamera açısını sıfır dereceye 

getirerek taramaya başlamaktadır. Kameradan görüntü alma işlemi başarıyla tamamlandıktan 

sonra görüntünün varlığı kontrol edilir. Bu kontrol neticesinde görüntü algılanmamış ise 

görüntü alma işlemine tekrar dönülür. Görüntü başarı ile algılanmışsa dikdörtgen algılama 

algoritması devreye girer.  
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Dikdörtgenin algılanmaması halinde başta tanımlanan 0 derece kamera açısı 45 derecelik 

periyotlar halinde dönmeye başlar. Her periyot sonunda dikdörtgen algılanıp algılanmadığı 

kontrol edilir. Algılanmaması halinde kamera açısı 45 derece değişmeye devam eder. 360 

dereceyi taramayı tamamladıktan sonra görüntü elde edilmemiş ise 1 metrelik ilerleyiş ile 

kamera açısı tekrar 0 konumuna getirilir ve tarama işlemine devam edilir.  

Dikdörtgen algılama gerçekleşmişse görüntüden alınan dikdörtgenin merkezi merkez bulma 

algoritması ile bulunur. Bu işlemlerin sonucunda bulunan merkez hedef alınır ve havuz 

tabanıyla olan dikey uzunluk sabit tutularak araç hareketine devam eder. 

 

 

Şekil: Dikdörtgen Algılama ve Ağırlık Merkezi Tespit Etme Algoritmamızın Çıktısı 

Denizaltı Tespiti ve Konumlanması Görevi 
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Şekil 89. Denizaltı Tespit Görevi İçin Algoritma Akış Şeması 
 

Denizaltının tespiti ve sualtı aracının konumlanması görevi için araç suya bırakıldığı anda 

kamera açısını 0 dereceye ayarlar ve kameradan görüntü almaya başlar. Görüntünün 

algılanmaması durumunda görüntü alma işlemi tekrar edilir. Görüntü algılandığında ise 

görüntüdeki denizaltının varlığını kontrol etmek amacıyla görüntü, işleme tabii tutulur.  

Denizaltı algılanmamışsa diğer bir deyişle kamera açısında denizaltına rastlanmamışsa program 

başında sabit olan kamera açısı 0 dereceden 45 derecelik açılarla değişmeye başlar. 360 

dereceyi taramayı tamamladıktan sonra görüntü elde edilmemiş ise 1 metrelik ilerleyiş ile 

kamera açısı tekrar 0 konumuna getirilir ve tarama işlemine devam edilir.  

Denizaltı algılama gerçekleşmişse nesne bir dikdörtgen ile çevrelenir ve dikdörtgenin merkezi 

merkez bulma algoritması işletilerek bulunur. Bulunan merkeze doğru yatayda hareket başlar 

ve merkezin üzerine gelince araç havuz tabanıyla olan dikey mesafesinin hedef denizaltı 

yüksekliğiyle olan farkını göz önüne alarak fark kadar ilerleyip hedefe en yakın yere 

konumlanır. 
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Hedef Tespiti ve İmhası Görevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 90. Hedef Tespiti Görevi İçin Algoritma Akış Şeması 

Araç sualtında hareketine başladığı anda 1.2 metre alçalarak pingerli topun bulunduğu hedef 

hizasına getirerek taranacak alanı azaltır ve havuzu taramaya başlar. Hidrofondan gelecek veriyi 

algılayana dek yatay eksende hareketine 1 metrelik ilerleyişler ile devam eder.  

Sensör verisini algıladığı an kullanılacak imu sensörü devreye girer ve hedefin konumu 

belirlenir. Konuma doğru ilerledikten sonra asıl hedef olan topu tanıma algoritması işletilir. 

Topun tanınması ile merkezine doğru araç hareketi devam eder. 

Pingerli ve pingersiz hedeflerin üzerinde bulunacağı plaka göz önüne alınarak hedef tespiti 

sırasında kameradan algılanan yükseklik ve araç tabanı ile kamera arası yükseklik toplamı kadar 

yükselip plakaya çarpma riskini ortadan kaldırır.  

İstenilen yüksekliğe gelince şimdilik 50 cm olarak belirlenen ilerleyiş kadar havuz tabanı ile 

olan mesafeyi sabit tutarak önceden belirlenen doğrultuda hedefe doğru ilerler. 



 

75 

 

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Yazılım tasarım süreci içerisinde en önemli etken kullanılacak dildir. Bu bağlamda diğer 

programlama dillerine kıyasla; 

• Daha basit, anlaşılır ve daha az kod satırı ile daha fazla işlem gerçekleştirebilme 

olanaklarını sağlaması ve açık kaynak sunması Python dilini bir adım öne taşımıştır.   

• Hedef görüntüyü toplamak için veri setindeki alt kümeden veri seçip işlemede de hız 

kazandırması, veri artıklığını büyük ölçüde azaltabilir olması ve görüntünün uzun 

iletim süresi sorununu çözebilmesi 

• Oluşturulan sistemin ileride spektral bir sisteme çevrilmesinde Python dilinin herhangi 

bir arabirime ihtiyaç duyulmadan gerek işletim sistemleri gerekse de fiziksel 

sistemlerde (kullanılacak veya ileri de değiştirilebilecek olan devre kartı ile uyumu) 

kolaylıkla geçiş sağlaması,  

• Otonom görevlerde TensorFlow yazılım kütüphanesi desteği ile matematiksel 

hesaplamalarda ve elde edilen verilerin analizinde geniş kütüphane desteği sunması 

yine dil seçiminde önemli bir etkendir. 

 

Python ile temel olarak OpenCV kütüphanesi kullanılmıştır. Bunun temel nedeni ise içerisinde 

görüntü işlemeye (image processing) ve makine öğrenmesine (machine learning) yönelik 

2500’den fazla algoritma ve binlerce fonksiyon bulunmasıdır [40].  

Bu algoritmalar ile yüz tanıma, nesneleri ayırt etme, insan hareketlerini tespit edebilme, nesne 

sınıflandırma, plaka tanıma, üç boyutlu görüntü üzerinde işlem yapabilme, görüntü 

karşılaştırma, optik karakter tanımlama OCR (Optical Character Recognition) gibi işlemler 

rahatlıkla yapılabilmektedir.  

Açık kaynak kodlu olması Python’da olduğu gibi bilgilere erişim kolaylığı sağlamaktadır. 

OpenCV içindeki ara katmanları sayesinde birçok işletim sistemini desteklemektedir.  

Ayrıca matematiksel işlemler ve matris işlemleri için Numpy kütüphanesini, görüntüyü kontrol 

etmek için gerekli gecikmeyi sağlamak için Time kütüphanesi kullanılmıştır. OpenCV Hough 

Circles algoritması kullanılarak tespit edilen bir nesnenin görüntüsü aşağıdaki gibidir. 

 

 

Şekil 91. Hough Circles Nesne Tespiti Uygulamamız 

Sualtı görüntü işleme iki açıdan ele alınmıştır; bunlar görüntü geri yükleme veya görüntü 

geliştirmedir.  
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Görüntü restorasyonu, görüntü oluşumunun bozulma modeli ile bir görüntüyü kurtarmayı 

amaçlamaktadır. Bu durum, fiziksel model bilgisini ve ortam nesnelerinin derinlik tahminini 

gerektirmektedir. 

Kamera modülü yoluyla alınan veride görüntü işlemenin temel yaklaşımlarından biri olan ön 

işleme gereklidir. Görüntüleme bloğundan (kamera) veri alındıktan sonra örnekleme dahil 

olmak üzere dijitalleşme, işleme ve depolama için ön işleme gereklidir.  

 

 

Şekil 92. Ön İşleme 

Ön işlemede, ana işleme yapmak için bazı düzeltmeler ve görüntü geliştirmeleri yapılır 

(örneğin, görüntü hizalama, histogram eşitleme). Daha sonra da sınıflandırma (denetimli veya 

denetimsiz), tanımlamaları yapılır. Bu bağlamda Python dilinin sınıf yapıları ve veri 

analizindeki yüksek performası hem yazılım çerçevesinde oluşturulan algoritmayı hızlandırma 

adına hem de görüntünün hızlı işlenmesinde avantaj sağlar. 

 

Şekil 93. Denizaltı Tespitinde Kullandığımız Optimum Merkez Noktası Bulma ile Elde 

Ettiğimiz Çıktı 
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Rastgele alınan verileri kullanarak bir güdüm ve navigasyon ilerlemesini başarmak ve sağlam 

bir ilerleyiş için temelde aşağıda gösterildiği gibi kullanacağımız algoritmanın yazılıma entegre 

edilmesi aracın path planning aşamasında karşılaşabileceği sorunları en aza indirecektir.  

 

 

Şekil 94. Path Planning Temel Algoritması 

 

 

Test aşamasındaki çalışmalarda açık kaynak kodlu olan YOLOV3 gerçek zamanlı nesne tespit 

algoritmasının kullanılmasının temel amacı; hızlı ve yüksek doğruluk oranına sahip olmasıdır. 

Bu sebeple çalışmalar sırasında YOLOV3’ün önceden eğitilmiş modelleri kullanmaktadır.  

Ayrıca yarışma sonrasındaki ilerleyen çalışmalar için Web framelerine (Django) entegrasyonu 

sayesinde aracın hem daha güvenilir hem de IoT desteği sağlayabilmesi hedeflenmektedir. 

Test aşamasındaki çalışmalarımızda ilk aşamada oluşturduğumuz kodların sonuç verme hızının 

düşüklüğünü ve nesne algılamada doğruluk payının çok yüksek olmadığını farketmemiz 

sebebiyle açık kaynak kodlu olan YOLOV3 gerçek zamanlı nesne tespit algoritmasını kullanma 

kararı aldık. YOLOV3 kullanmamızın temel amacı hızlı ve yüksek doğruluk oranına sahip 

olmasıdır. Bu sebeple çalışmalarımız sırasında YOLOV3’ün önceden eğitilmiş modellerini 

kullanmaktayız. Yolo kullanarak elde ettiğimiz birkaç çalışmamızın çıktısı aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 95. Sualtında Yolo kullanarak saat tespiti 

(uygulamada kullanılan görsel ref: [42]) 

 

 

 

Şekil 96. Sualtında Yolo kullanarak top tespiti 

(uygulamada kullanılan görsel ref: [43]) 

 

Çalışmalarımızda simülatör olarak ise Linux’da UWSim kullanırken, Windows’da port girişini 

değiştirerek Bluesim den faydalanmaktayız. Ayrıca temel otonom hareketleri gerçekleştirmek 

için de Ubuntu’da daha iyi çalıştığını gözlemlediğimiz Gazebo simülasyonunu kullanarak 

simülasyondaki çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.  

Yarışma sonrasında ilerleyen çalışmalarımız için Web framelerine (Django) entegrasyonu 

sayesinde aracın, su altı IoT cihazlarına veri aktarımı ve iletimi sağlayan bir sistem 

geliştirilebilmesinde aktif rol oynayabileceğini düşünmekte ve bu düşünceye yönelik hedefler 

doğrultusunda ilerlemekteyiz.  

4.4. Dış Arayüzler 

Bu bölümde; projede geliştirilecek olan aracın, sualtı görevleri sırasında -otonom çalışması 

haricinde- dışarıdan müdahale gerektirecek durumlarda kullanılması planlanan bir dış arayüz 

seçimi yapılmıştır. Kullanılması planlanan dış arayüz, açık kaynaklı QGroundControl 

programıdır.  

QGroundControl’de tüm kodlar açık kaynak olduğundan, istenildiği takdirde kodlara katkıda 

bulunulabilir ve geliştirilebilmektedir.  
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QGroundControl yazılımına ait görsel Şekil 97’de verilmiştir. 

 

Şekil 97. QGroundControl Arayüz Görünümü 

5. GÜVENLİK 

Şartnamede güvenlik ile ilgili belirtilen tüm başlıklar detaylı olarak incelenerek alınan güvenlik 

tedbirleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

❖ Araçta gerçekleşecek su sızdırma riskine karşın, elektronik sistemlerin işlevini 

kaybetmemesi, arızalanmaması amacıyla sistemlerin koruma altına alınması 

gerekmektedir. Elektronik sistemlerin su ile temasını kesmek için akrilik sızdırmaz tüp 

kullanılacaktır. Kullanılan tüp 100 metre basınca dayanıklı bir şekilde imal edilmiştir. 

Tüpün sızdırmazlığını alüminyumdan üretilen kapaklar ve o-ring halkaları 

sağlayacaktır. Bunun sonucunda su altında en büyük güvenlik riski olan su sızdırmazlık 

sağlanmış olacaktır. 

 

❖ Tüm sivri uçları yumuşatılmış bir araç tasarımı yapılarak herhangi bir yaralanma 

olayının önüne geçilecektir. Sivri bölgelerde gerilme yığılmaları meydana gelmektedir. 

Bu gerilemeler sonucunda araçta kalıcı deformasyonlar meydana gelmektedir. Bunun 

önüne geçmek için tasarım esnasında pah işlemleri uygulanarak sorunun giderilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

❖ Su altında herhangi bir dağılma olayına karşın, 100 metre basınca dayanacak şekilde 

malzeme seçimi yapılmıştır. Bu anlamda en sağlam malzemelerden birisi olan 

polioksimetilen kullanılmıştır. 

 

❖ Montajlarda kullanılacak vidalar aracın çalışması esnasında titreşime maruz 

kalmaktadırlar. Bunun sonucunda gevşemeler meydana gelir ve aracın dağılması söz 

konusu olabilmektedir. Bunun önüne geçmek için somun ve yaylı rondela 

kullanılmaktadır. Ayrıca rondelalar neme karşı sızdırmazlığı sağlamak içinde tercih 

edilmektedir.  

 

❖ Aracın şasesinde meydana gelecek korozyonu önlemek için şase boyanarak, kaplaması 

gerçekleştirilecektir. 
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❖ Aracın herhangi bir bölgesinde su birikintisi olmaması için tasarım çalışmalarında 

parçaların belirli bölgeleri ekstrüzyon ile boşaltılmıştır.  

 

❖ Üretim çalışmalarında farklı iki malzeme arasına yalıtım malzemeleri eklenerek 

korozyon engellenmiştir.  

❖ Araçta kullanılan motor sürücüleri su altındaki çalışmalara uyumlu ve yüksek ısı 

oluşturmayacak şekilde seçilmiştir. 

 

❖ Mikroişlemcide gerçekleşen aşırı işlem sonucu ısınmasından dolayı bu parçayı 

soğutmak için özel soğutucu parça kullanılması planlanmaktadır. Bu şekilde tüp 

içerisinde aşırı ısınma engellenerek yangın olasılığı en aza indirilmeye çalışılacaktır. 

 

❖ Bağlantı kablolarının gerekli akımı taşıması için tüm çıkışları yüksek akım koruyacak 

şekilde düzenlenecektir. 

 

❖ Su geçirmez özellikte ve dayanıklı kablolar kullanılacaktır. Kabloların araçla bağlantı 

noktalarında olası kaçak durumu olmaması için epoxy ile yalıtım işlemi uygulandı. 

 

❖ Ortam sıcaklığının çok artması durumunda mikrodenetleyici uyarı alacaktır. Uyarı 

sonucunda araç kendini otonom olarak su üzerine çıkaracaktır. 

 

❖ Aracımızın üretim aşamasında, tüm bileşenlerin montajında uygun bağlama, yapıştırma 

ve montaj ekipmanları kullandık. Yapısal ve bağlantı bütünlüğünü koruduk.  

 

❖ Su altında büyük risk taşıyan bataryayı ikinci bir akrilik tüp içerisine koyarak 

güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz. 

❖ Araç üzerindeki elektriksel bağlantılarımız çok gergin değildir ve ani hareketlerde 

esneklik sağlamaktadır. 

 

❖ Büyük çaplı borunun esnemesini önlemek için kaplinler kullandık. 

 

❖ Elektronik malzemelerimizi sudan korumak için kullandığımız tüpün yerinden 

oynamasını ve yerinden ayrılarak dağılmasını engellemek amacıyla üç adet kelepçe 

kullanarak akrilik tüpümüzü şasiye sabitledik. 

 

❖ Aracımızda kullandığımız T200 iticileri suya dayanıklı ve kısa devre olup olmadığını 

kontrol ettik. Ayrıca motor pervaneleri korunaklıdır. 

 

❖ Aracın dalış, yüzme ve su yüzeyine geri çıkışı sırasında görevi bulunmayan kişiler araca 

ve alana yaklaşmayacaktır. 

 

❖ İticilerde oluşan kavitasyonların önüne geçmek için nozul kullanılmıştır.  

 

❖ Şasede girdaplı yüzeylerden kaçıp pürüzsüz bir yapı elde etmek için zımpara 

makinesinden yardım alınmıştır. 

 

❖ Akrilik tüpün içerisinde elektronik elemanlarda kısa devre meydana gelmemesi için 

silika jel kullanılmıştır. 
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❖ Aracın üretiminin gerçekleştiği ortamda tehlike oluşturacak aletlere uyarı tabelaları 

yerleştirilmiştir.  

 

❖ CNC, delme makinesi ve zımpara makinesi ile işlem yapılırken koruyucu gözlük 

kullanılmıştır. 

 

❖ Lehim tellerinin içinde bulunan farklı kanal sayılarındaki flux maddesi, sıcak havya 

ucunun temasıyla birlikte yanmalar oluşturmaktadır. Bu açığa çıkan yanma dumanı 

içerisinde sayısız zehirli madde solunum yolu ile akciğerlere ulaşmaktadır. 

Akciğer rahatsızlıklarının önüne geçebilmek ve cilt sorunları yaşamamak için acil 

önlemler alınması gerekmektedir. Bu önlemlerden en kolayı masa üstü hepa filtreli 

lehim dumanı çekme ve temizleme sistemleridir. İşlemler yapılırken ilgili ekip 

tarafından bu filtre kullanılmıştır. Ekstra olarak işlem sırasında ortam havalandırması 

çok iyi yapılarak ve maske kullanılarak korunma amaçlanmıştır. Havya ucunun aşırı 

ısınması sonucu kullanılmadığı zaman zarar vermesi ihtimaline karşı lehim makinesinin 

enerjisi işlem sonunda kesilmiştir. 

 

❖ Bütün işlemlerde eldiven kullanılarak olası yaralanmaların önüne geçilmiştir. 

 

❖ Batarya ile gerçekleştirilecek olan test aşamalarında azami dikkatin gösterilmesi için 

uyarılarda bulunulmuştur. Herhangi bir aksilik sonucu ortaya çıkacak olan yangın 

ihtimaline karşın yangın tüpü çalışma alanında bulunmaktadır. 

 

❖ Elektronik parçalarla çalışmalar yapılırken herhangi bir güç bağlantısı olmadığından 

emin olunmalıdır ve bununla birlikte eldiven kullanımı zorunludur. 

 

❖ Araç üzerinde bulunan acil durum butonunun çalışma öncesinde testi yapılarak, acil 

durumlarda emin olunmalıdır. 

 

❖ Elektronik eşyalarla (bilgisayar, multimetre vb.) ve proje komponentleri ile çalışma 

yapılırken yakında sıvı bulundurulmaması gereklidir. 

 

❖ Elektrik kaçaklarına karşın kontrol kalemi kullanılmıştır. 

6. TEST 

Mevcut COVID-19 salgını sonucu gerekli malzeme tedariğinin gecikmesi nedeni ile araca 

kısıtlı testler uygulanabilmiştir. “Uygulanan Test Senaryoları” başlığında yapılan bazı testler 

belirtilmiştir. Lakin salgının yavaşlaması ile normal hayata dönüş beklentilerinden dolayı ve 

siparişi verilen malzemelerin ulaşması sonucu ilerleyen zamanlarda ekip olarak oluşturulacak 

daha kapsamlı test ortamlarında yapılacak testler “Uygulanacak Test Senaryoları” başlığı 

altında belirtilmiştir. 

Uygulanan Test Senaryoları 

Proje sürecinde uygulanan bazı testler aşağıda verilmiştir. 
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Motor Sızdırmazlığı Test 

Temin edilen T200 iticileri çalıştırılmadan önce suya daldırılarak su sızdırmazlığı test 

edilmiştir. Sudan çıkarılan motorlar daha sonra motor testi aşamasında da belirtildiği gibi 

çalıştırılarak test edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 99. Motorun sudan çıkarılmış hali 

 

 

 

 

 

Şekil 98. Motorun su altındaki görüntüsü 
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Motor Çalışma Testi: 

 

Şekil 100. Motor test düzeneği 

Prototip araç üzerinde bulunan ve bu projede kullanılacak T200 motorlar; DC güç kaynağı ve 

PWM 12V Servo tester yardımıyla ESC üzerinden gerekli konrol sağlanarak başarılı bir şekilde 

çalıştırılarak test edildi. Kullanılacak altı adet motor ve altı adet ESC’nin sorunsuz bir şekilde 

çalıştığı test sonucunda gözlemlendi.  

 

 

Şekil 101. Motor Test Aşaması 
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Şekil 102. Kullanılacak Basic ESC’ler üzerinde bulunan sinyal kablolarının Pixhawk 

Otopilot kartı üzerinde bulunan MAIN OUT pinleri ile bağlantısı 

 

Akrilik Tüp Sızdırmazlık Testi 

Su geçirmez akrilik tüp 30 cm su içerisinde 1 saat bekletilerek kapaklardan veya tıpalardan 

herhangi bir şekilde su alıp almadığı test edilmiştir. 

Su sızdırmaz tüpün içerisine dışarıdan tam 8 adet kablo girmektedir. Bu kabloların su 

sızdırmazlığı epoksi ile sağlanmaktadır. Bu test aşamasında uygulanan epoxy işlemininde 

sağlamlığı test edilmiştir. Test sonucunda su altında tüp içine hiçbir sızma gerçekleşmediği 

görülmüştür. Bunun sonucunda su altı çalışmaları için en önemli sorun olan sızdırmazlık sorunu 

projede sorun olmaktan çıkmıştır. 

 

Şekil 103. Dışarıdan tüp içerisine giren ve epoksi uygulanan kablolar 
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Şekil 104. Test öncesi tüp görüntüsü 

 

Şekil 105. Sualtı test aşaması 

 

 

Şekil 106. Sudan çıkarılan tüp içerisine su sızmadığı gözlemlendi 
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Elektronik Komponent Testi 

• Projede mikrodenetleyici olarak kullanılacak olan RASPBERRY Pİ 4 Model B kartına 

gerekli DC besleme yapılarak sorunsuz bir şekilde çalıştığı gözlemlendi.  

 

Şekil 107. Kullanılacak Raspberry Pi 4 Model B mikrodeneteleyici kartının çalışması 

 

• Kontrol kartı olarak kullanılacak olan Pixhawk güç modülü üzerinden 5V DC gerilim 

ile beslemesi yapıldı ve sonuç olarak hatasız bir şekilde çalıştığı gözlemlendi. 

 

 

Şekil 108. Pixhawk’ın güç modülü ile bağlantısı 
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Şekil 109. Pixhawk Otopilot kartının çalıştığı gözlemlendi 

 

Boya Testi:  

Boya işlemi kaplama yöntemlerin en ucuzlarından bir tanesidir. Su altı aracının üretimi 

tamamlandıktan sonra boyalama işlemi ile kaplaması gerçekleştirilecektir. Böylelikle aracın 

şasesinde meydana gelebilecek korozyonlar önlenmiş ve yüzey korunmuş olacaktır.  

Polioksimetilen bir plakanın boyanması son derece zordur. Yüzey kalitesi yüksek olan bu 

malzeme, kolay kolay boyayı yüzeyde tutmamaktadır. Bunun için mekanik ekibimiz 2 ay 

boyunca gerekli araştırmalar ve testler gerçekleştirmiştir. İlk olarak zımpara makinesi ile 

pürüzsüz yüzey giderilmiştir. Daha sonra astar, boya, vernik gibi işlemler yapılarak prototip 

araç üzerinde denemeler gerçekleştirilmiştir. Son olarak boyanan parça 24 saat su testlerine tabi 

tutularak kaplama işlemleri tamamlanmıştır.  
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Şekil 110. Boyanan parçanın sualtı testi 

Uygulanacak Test Senaryoları 

Burada ilerleyen zamanlarda yapılacak testler hakkında bilgi verilmiştir. 

• Araç Yüzerlik Testi: Cihazın yüzerlik testi su içindeyken yapılacaktır. Tahmini 

yüzdürücü takıldıktan sonra batma/çıkma eğilimine göre köpük eklenip çıkarılacaktır. 

 

• Akustik Haberleşme Testi: Projede kullanılacak olan hidrofon modelinin temin 

edilmesinin ardından mikrodenetleyici ve hidrofon arasında bağlantı testleri 

gerçekleştirilecektir ve ardından su üstü ve sualtında akustik veri alışverişi testi 

gerçekleştirilecektir. Bu test sonucu elde edilen veriler ışığında yazılım ve algoritma 

geliştirmesi yapılacaktır.  

 

• Acil Durum Testi: Acil durum butonunun temin edilmesinin ardından gerekli güç 

bağlantılarının güvenlik kuralları çerçevesinde yapılarak sualtı ve su üstü acil durum 

senaryoları test edilecektir. Test sonucuna bağlı olarak gerekli iyileştirmeler yapılarak 

aracın daha güvenli hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

 

• Motor İtiş Gücü Testi: Motorlar su altında iken çalıştırılarak güçleri ölçülecektir. 

Sonucunda motor güç çizelgesi oluşturularak durum değerlendirmesi yapılacaktır. 

7. TECRÜBE 

Mevcut COVID-19 salgını sonucu araç üretimi takviminde yaşanan gecikme nedeniyle kritik 

tasarım raporundan sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek üretim ve test aşamalarında daha 

fazla tecrübe edinmesi hedeflenmektedir. Ancak ekip üyeleri daha önceden bilimsel çalışmalar 

için üretmiş olduğu prototip su altı aracı üzerine birçok tecrübe edinmiştir. Prototip olarak 

üretilen araç yarı otonom olarak çalışmaktadır.   

Bu tecrübelerden yola çıkılarak 2021 Teknofest İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması için görev 

odaklı ve otonom sualtı aracı üretmek hedeflenmektedir.  
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Prototip araç üzerinde edinilen ve otonom olarak üretilecek araç üzerinde edinilen 

tecrübelerden aşağıda maddeler halinde bahsedilmiştir. 

• Takım üyeleri projede kullanılan mikrodenetleyici, mini bilgisayar, kamera, DC motor, 

ESC, sensörler gibi cihazların birbirine uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak için 

program arayüzlerini kullanmayı ve programlamayı tecrübe etmiştir. 

 

• CNC, 3D Baskı, Delme makinesi ile üretim, lehimleme yöntemleri gibi üretim 

yöntemleri yerinde tecrübe edilmiştir. 

 

• Lisans eğitiminde alınan CAD/CAM, analiz ve mekanik dersler araç tasarımının gerek 

prototip çizimlerinde gerekse analiz çalışmalarının her noktasında kullanılarak pratik 

alanda tecrübe edinilmiştir. Mekanik ekibi farklı problemlere karşı farklı tasarım 

çalışmalarına gitmiştir. Bu problemleri yorumlayıp güncel tasarımlar oluşturarak CAD 

programında yer alan komutları tecrübe etmiştir.  Bu komutların yanı sıra aktif bir 

şekilde teknik resim bölümü de kullanılarak ekip kendi eksiklerini tamamlama şansı 

yakalamıştır. Tasarımlar sonucunda ANSYS ortamında analizler gerçekleştirilip, daha 

sonra CAD ortamında iyileştirmeler yapılmıştır. Analizlerin, tasarımların ve malzeme 

bilgisinin karşılaştırmaları yapılması sonucu yorumlama tecrübesi elde ederek gerekli 

bölümlere aktarılmıştır. Aynı zamanda imalat sürecinde farklı üretim yöntemleri 

araştırılmış, raporlar haline getirilmiş ve en sonunda kullanma şansı yakalanmıştır. Bu 

yöntemlerle teorik olarak birçok kez karşılaşılmıştır. Ancak yarışma vasıtasıyla 

kullanılıp tecrübe kazanılmıştır.  

 

• Otonom sistemler ekibi ve elektronik tasarım ekibi, algoritma bilgisini geliştirerek 

yazılım uygulaması ve görüntü işleme tekniğini otonom bir sistem üzerinde ilk defa 

tecrübe edecektir.  

 

• Prototip araç üretimi yapılırken tasarıma sadık kalınması amacı ile sarf malzeme olarak 

kullanılacak polioksimetilen plakanın boyanması gerekiyordu. Ancak daha önce 

polioksimetilen malzemenin boyanma tecrübesi edinilmemişti. Araştırmalar 

neticesinde malzemenin sprey boya ile boyanması uygun görüldü. Bu boya işlemine 

başlandığı zaman-malzemenin yüzeyi pürüzsüz olduğu için- boya tutmadığı görüldü. 

Ardından yağlı boya ile boyanarak malzeme kurumaya bırakıldı. Kuruma işlemi 

günlerce beklendi fakat boyanın bir türlü kurumadığı gözlemlendi. Kurumayan boya 

zımpara ve tiner yardımıyla malzemeden çıkarıldı. Artık normal sprey boya ve yağlı 

boyanın malzemeyi boyamadığı tecrübe edildi. Ardından uzmanlarla iletişime geçilerek 

polioksimetilen malzeme için üretilmiş özel sprey boya temin edildi. Ancak sprey boya 

işleminden önce yüzeyin daha iyi tutuculuğunu sağlaması için zımpara işlemi ve astar 

boya işlemi uygulandı. Bu işlemlerin ardından özel polioksimetilen sprey boyası ile 

boyama gerçekleştirildi. Su altında korozyonu engellemesi için boya üzerine ayrıca 

vernik işlemi uygulandı. Sonuçta boya işlemi başarılı bir şekilde prototip araç üzerinde 

tecrübe edildi.  

 

• Üretimi gerçekleştirilen prototip araç üzerinde açık kaynak yazılımı tecrübe edilerek 

otonom olarak gerçekleştirilmesi planlanan mevcut projeye tecrübe aktarımı yapıldı. 

• Su sızdırmazlığı için uygulanan epoxy işlemi ilk kez tecrübe edildi. 
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• Akademik rapor standartları tecrübe edilmiştir. Raporlar hazırlanırken şablon, 

flowchart, blok diyagram hazırlamak ve bir projenin bilimsel bir şekilde 

raporlandırılması tecrübe edilmiştir. 

 

• Su altında çalışan bir insansız aracın ihtiyaç duyduğu güvenlik önlemlerini dikkatlice 

takip edip uygulaması tecrübe edilmiştir. 

 

• Ekip sualtında ilk defa batarya ile çalışma tecrübesi edinmiştir. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

Proje Yönetim Süreçleri 

Bu kısımda projenin başvuru aşaması, ön tasarım aşaması, kritik tasarım aşamalarının 

yanında üretim ve test süreçlerini içeren bir zaman planlaması yapılmıştır. Ön Tasarım 

Raporu’nda belirtilen süreçlere uyumluluk izlenerek gerekli güncellemeler yapılmıştır. 

Teknofest yarışmasına kadar ki süreçte planlanan iş paketleri ve yapılacak olan 

çalışmalar bu bölümde belirtilmiştir. 

Proje başlangıcından sonuna kadar olan süreçler aşağıdaki döngüde gösterilmiştir. 

 

  

 

 

 

 

Öncelikle proje başlangıç sürecinde, takım lideri proje yöneticisi olarak belirlenmiştir. 

Daha sonra projenin sonucunda ortaya çıkması hedeflenen ürün/hizmet tanımlanarak 

proje süreci başlatılmıştır.  

Projeyle ilgisi bulunan, projeden etkilenen tüm kişi ve kurumlar tanımlanarak proje 

paydaşları belirlenir. Proje paydaşı olarak TEKNOFEST, Atatürk Üniversitesi ve ATA 

Teknokent belirlenmiştir. 

Proje Başlangıç 
Süreci

Yürütme 
Süreci

Planlama 
Süreci

Proje Kapanış 

Süreci 

Şekil 111. Proje yönetim süreçlerini gösteren şema 
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Projenin tüm ilgili alt planlarını içeren, projenin nasıl yönetileceği, nasıl yürütüleceği 

ve nasıl kontrol edileceği ile ilgili “Proje Yönetim Planı” hazırlanmıştır. Proje yönetim 

planı için temel çizgiler aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

✓ Kapsam  

✓ Zaman Çizelgesi 

✓ Bütçe Planı / Maliyet 

Kapsam Yönetimi:  

 

Şekil 112. Kapsam yönetimi şeması 

 

İş Kırılım Yapısı: Bu kısımda projenin iş kırılım yapısı oluşturularak proje kapsamında 

gerçekleştirilecek olan iş paketleri belirlenmiştir. Aşağıda projenin başlangıcından 

itibaren, kritik tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren iş paketleri verilmiştir. 
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İş paketlerinin yanlarında ise bu paketleri hangi ekiplerin ve kişilerin gerçekleştireceği 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 113. Gerçekleştirilecek iş paketleri 

( FG: Fırat Güneş, ME: Muhammed Emin Kula, TE: Tüm Ekip, Danışman: Kaan Can ) 
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Zaman Çizelgesi 

Yukarıda belirtilen iş paketlerinin ne kadar zaman içerisinde ve hangi tarihler arasında 

gerçekleştirileceği detaylı olarak aşağıdaki zaman çizelgesinde verilmiştir. 

8.2. Bütçe Planlaması 

Projede kullanılması planlanan malzemelerin nihai bütçe planlaması aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Proje envanterinde bulunan malzemeler bu kısımda bütçe planlamasına 

dahil edilmemiştir. Görevlere ve güvenlik isterlerine göre seçilen malzemelerin yaklaşık 

birim fiyatları ve toplam fiyatları belirtilmiştir. Fiyatlara kdv (%18) dahildir. 

Şekil 114. Zaman Planlaması 

( Mar: Mart,  Apr: Nisan,  May: Mayıs,  Jun: Haziran,  Jul: Temmuz,  Aug: Ağustos,  Sep: Eylül )  
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                                                        Alınması Planlanan Malzeme / Makine-Teçhizat  

Malzeme Adı 
Alım 

Türü 
Kullanım Amacı Adet/Miktar Birim Fiyat Fiyat 

Batarya Yurtiçi 

Araca gereken enerjiyi 

vermek için 

kullanılacaktır. 
2 adet 1557,60 ₺         3120,00 ₺ 

Batarya Şarj Cihazı Yurtiçi 

Bataryaların şarj 

edilmesi için 

kullanılacaktır. 
1 adet 456,15 ₺         456,15 ₺ 

Akrilik Tüp Yerli 
Batarya için ekstra tüp 

kullanılacaktır. 
1 adet 1600,00 ₺         1600,00 ₺ 

Basınç Sensörü Yurtdışı 
Basınç verisini ölçmek 

için kullanılacaktır. 
1 adet 617,41 ₺         617,41 ₺ 

AS 1 Hidrofon Yurtdışı 

Su altında akustik 

haberleşme yapmak 

için kullanılacaktır. 
1 adet 3430,05 ₺         3430,05 ₺ 

Lumen Subsea Light Yurtdışı 
Sualtı aydınlatması için 

kullanılacaktır. 
2 adet 986,14 ₺         1972,28 ₺ 

Polioksimetilen Plaka Yerli 
Araç şase malzemesi 

olarak kullanılacaktır. 
6 adet 466,60 ₺         2800,00 ₺ 

Silika Jel Yurtiçi 

Elektronik elemanların 

bulunduğu tüp 

içerisinde oluşacak 

nemi ve sislenmeyi 

önleyecektir. 

4 paket 13,60 ₺         54,40 ₺ 

Silikonlu Gres Yağı Yurtiçi 

O-ring halkalarının 

yağlanma işleminde 

kullanılacaktır. 
50 gram 44,00 ₺          44,00 ₺ 

ABS Filament Yurtiçi 

3D Baskı işlemlerinde 

sarf malzeme olarak 

kullanılacaktır. 
4 adet/çeşit 118,99 ₺         475,96 ₺ 

Acil Durdurma 

Butonu 
Yurtiçi 

Acil durumlarda 

müdahale için 

kullanılacaktır. 
2 adet 74,86 ₺         149,72 ₺ 

Akfix – E300 Suya 

Dayanıklı Epoksi 

 

Yurtiçi 

Sızdırmazlığı sağlamak 

için kullanılacaktır. 50 ml 26,00 ₺         52,00 ₺ 

Alyan Takımı Yerli 
Montaj işlemlerinde 

kullanılacaktır. 
1 adet 40,00 ₺         40,00 ₺ 

Vida, Somun, Cıvata 

Takımı 
Yerli 

Montaj işlemlerinde 

kullanılacaktır. 
1 set 72,00 ₺         72,00 ₺ 

Plastik Sprey Boyası Yerli 

Boyama işlemleri için 

kullanılacaktır. 
3 çeşit 120,00 ₺         360,00 ₺ 

M10 Penetratör Yerli 

Dışarıdan tüp içerisine 

girecek kablolara 

uygulamak için 

kullanılacaktır. 

3 adet 35,00 ₺         105,00 ₺ 

TOPLAM 9.658,40 ₺         15.348,91 ₺ 

Tablo 7.Bütçe Tablosu 
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8.3. Risk Planlaması 

Proje sürecinde planlanan tüm iş paketlerinin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya 

çıkabilecek riskleri önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlayıp 

değerlendirerek uygun önlemlerin alınması, risk yönetiminde ekip olarak temel 

felsefemizdir. Bu sayede hazırlanan risk planıyla, karşılaşılabilecek risklere karşı 

hazırlıklı oluyoruz 

Bu bölümde; proje sürecinde karşılaşılabilecek olası riskler tanımlanarak olası çözüm 

yöntemleri belirtilmiştir.  

Oluşturulan risk tablosu aşağıdaki 5x5 Risk Matrisi ile ilişkilendirilmiştir. 

 

Şekil 115. Risk Matrisi 
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Tablo 8. Risk yönetim tablosu 

RİSK TANIM ŞİDDET OLASILIK SKOR RİSK YÖNETİMİ 

Covid-19 ve Salgın 

Hastalıklar 

 

Devam etmekte olan 

COVİD-19 sürecinden 

dolayı ekip halinde 

toplantılar yapamama 

ve yüz yüze 

gerçekleştirilmesi 

gereken çalışmaların 

aksaması durumu. 

CİDDİ ORTA 
ORTA 

(12) 

Çalışmalarda aksamaların 

yaşanmaması için toplantılar 

online platformlar üzerinden 

gerçekleştirilecektir ve yüz 

yüze görüşmenin olmayacağı 

her durum için çevrimiçi 

platformlar kullanılacaktır. 

Hatalı Tasarımlar 

Tasarım aşaması 

sonrasında ve üretim 

esnasında tespit edilen 

tasarım hatası durumu. 

HAFİF KÜÇÜK DÜŞÜK 
(4) 

Tüm ekip üyelerinin, yapılan 

tasarımları danışmanla birlikte 

kontrol ederek iyileştirme 

çalışmaları üretimden önce 

sağlanacaktır. 

Malzeme Temininin 

Gecikmesi Riski 

Projede önceden 

kullanılması planlanan 

malzemelerin sipariş 

verildikten sonra 

temininin gecikmesi 

durumu. 

ORTA ORTA ORTA 
(9) 

Prototip tasarımında 

kullanılması planlanan 

malzemelerin muadilleri daha 

önceden temin edilerek asıl 

malzemeler gelene kadar 

kullanılacaktır. 

Maddi/Finansal 

Riskler 

Proje sürecinde her 

türlü ihtiyaç için 

finansal sorunların 

ortaya çıkması. 

ORTA ORTA 

 
ORTA 

(9) 

Finansal desteği karşılamak 
için Üniversite’miz ile 
görüşmeler neticesinde sorun 
çözülecektir. 
 

Sızdırmazlık Riski 

Tasarlanan aracın su 

altında elektronik 

bileşenlerinin su ile 

teması durumu 

CİDDİ ORTA 
ORTA (12) 

Elektronik elemanlar için su 

sızdırmaz akrilik tüp 

kullanılacaktır.  

Ekip Üyelerinin 

Projeden Ayrılması  

Proje sürecinde ekip 

üyelerinin çeşitli 

nedenlerle takımdan 

ayrılması durumu 

HAFİF KÜÇÜK DÜŞÜK 
(4) 

Ekip üyeleri eşli çalışma 

mantığıyla takıma alınmıştır 

ve herhangi bir ekip üyesinin 

ayrılması durumunda diğer 

üyeler tamamlayıcı olacak 

şekilde projeye hakimlerdir. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

Aşağıda, projedeki mekanik tasarım sürecinin özgün taraflarından kısaca bahsedilmiştir. 

• Araç şase kısmı başka tasarımlara benzememesi adına tamamen özgün olarak 

tasarlanmıştır.  

 

• Aracın test aşamaları göz önüne alınarak aracın şasesi başta olmak üzere diğer mekanik 

parçaları akışkanlar mekaniği kurallarınca tasarlanmıştır.  

 

• Şase 3 boyutlu CNC kesimi ile üretilecektir. Araç gövdesi, hafif ve dayanıklı malzeme 

olan polioksimetilen malzeme kullanılarak üretilmesi hedeflenmektedir. 

 

• Bir diğer özgünlük noktası ise, dikey (batırma) iticileri şasenin iç kısmına 

konumlandırarak oluşacak girdapların şaseye zarar verme ihtimalinin olabildiğince 

minimize edilmiş olmasıdır. 

 

• Akrilik tüpü şaseye bağlamak için tasarımı ve üretimi özgün olarak yapılacak kelepçeler 

projeye özgünlük noktasında katkı sağlayacaktır. 

 

• Elektronik elemanların üzerine yerleştirileceği raylı sistem tasarımı ve üretimi ekip 

tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

• Kameranın tüpün içine yerleşiminde kullanılacak muhafaza kutusu projeye özgünlük 

katması açısından tasarlanmıştır. 

 

• Kameranın görev odaklı çalışması için kamerayı hareket ettirmek gereklidir. Bunun için 

özgün olarak pan-tilt sistemi geliştirilmiştir ve üretimi ilerleyen zamanlarda 

yapılacaktır. 

 

Özgün bir şekilde tasarlanan algoritmalar raporun ilgili başlıklarında mevcuttur. Aşağıda 

yazılım ve algoritma alanlarındaki özgün kısımlardan bahsedilmiştir. 

 

• Önceki yıllarda özellikle savunma sanayi sektöründe dışa bağımlılıktan kaynaklanan 

birtakım sorunlar söz konusuydu. Bu problemlerin bilincinde olarak yüksek bir 

motivasyonla yapılmakta olunan projenin yazılım ve algoritma tasarımları tamamıyla 

özgün ve çağdaş standartlara uygun bir şekilde tasarlanmıştır. 

 

• Tasarlama aşamasında her bir görev için özgün algoritmalar ve kontrol sistemleri 

geliştirilmektedir. 
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• Geliştirilme aşamasında olunan algoritmalar ve algoritmalara bağlı olan yazılımların 

görevleri en kısa sürede ve yüksek başarı oranıyla tamamlayabilmesi için her bir kod 

bloğu özgün ve dikkatli bir şekilde hazırlanmaktadır. 

 

• Verilen görevlerin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi adına paralel programlama 

mantığıyla oluşturulacak yazılımın ana amacı yüksek verimde hızlı sonuçlar elde 

edebilmektir. 

 

Araçta meydana gelebilecek su alma, aşırı ısınma gibi acil durumlara karşı otomatik olarak su 

yüzeyine acil çıkış yapabilmesi için ayrıca özgün yazılım kullanılacaktır. 

10. YERLİLİK 

• Proje kapsamında üretilecek aracın, şase kısmının imalatı yerli olarak gerçekleştirilecektir. 

Şasede kullanılan malzemeler yerli olarak temin edilecektir. Temin edilen malzemeler, yerli 

olarak işlenecektir.  

 

• Raylı sistem ve kamera muhafaza kabı yerli olarak üretilmiştir. 

 

• Kamera pan-tilt sistemi yerli olarak üretilecektir. 

 

• Proje kapsamında yerli olarak simülasyon geliştirip tasarım aşamalarında kullanılması 

hedeflenmektedir. 

 

• Proje kapsamında kullanılacak batarya için sızdırmazlık tüpünün temini yerli olarak 

gerçekleştirilmiştir.  

Lenta Su Altı Haznesi: Ürün Solidworks, ve Solidworks Simulation eklentisi kullanılarak 

tasarlanmıştır. Tamamen yerli imkanlarla üretilmiştir ve üretim sürecinde talaşlı imalat 

yöntemlerinden yararlanılmıştır. Alüminyum gövde yapısına ve akrilik bombe başa sahiptir. 

Su basıncını eşit oranda dağıtan kademeli arka kapak yapısı dikkat çeken özelliğidir. 

*Katma Değer Bazlı Yerlilik Oranı: %97 

*İthal İkame Oranı: 302 $ 

                
 

 

 

 

 

Şekil 116. Lenta Su Altı Haznesi  

(ref: lentamarine.com) 
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• Tamamen yerli üretim bir ürün olan penetratör, projede sızdırmazlık için kullanılmıştır. 

Dünya genelinde kabul görmüş montaj standartlarına göre üretilmiştir. Alüminyumdan imal 

edilmiştir ve üretimi talaşlı imalat yöntemleri ile yapılmıştır. 

*Katma Değer Bazlı Yerlilik Oranı: %100 

 

*İthal İkame Oranı: 4 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 117. M10 Penetratör 

(ref: lentamarine.com) 
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