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1. RAPOR ÖZETİ 

 

ANDROMEDA takımı öncelikli olarak Teknofest yarışmasında başarı elde etmek 

amacıyla bir araya gelen ar-ge ekibidir. Ekibin temel hedefi okul öğrencilerinin devamını 

getireceği bir yarışma kültürünü benimsetmek ve bu yarışmalar sonucunda takım bünyesinde 

tamamlanması gereken görevlerin, işlerin adım adım geliştirilerek ekonomik ve bilinçsel bir 

değere dönüştürmektir.  

 

ÖTR tasarımı tüm ekip tarafından değerlendirilmiş, üretime başlandıktan sonra 

karşılaşılan engeller ve yapılan testler sonucunda belirlenen eksikler değerlendirilerek ÖTR 

tasarımında güncellemelere gidilmiştir. Bu rapor elektronik, yazılım ve mekanik olmak üzere 

üç ana başlıktan oluşmaktadır. 

 

Aracın mekanik tasarımı iskelet, iticiler, gövde, gövde takıntıları ve stabilite parçaları 

olarak beş ana bölümden oluşmaktadır. İskelet/şase, akışkanda en iyi ve kayıpsız bir şekilde 

gidebilecek olan denizaltı tasarımından esinlenerek kanatları su damlası formunda 

düşünülmüştür. Tasarım dokunuşu olarak iç boşluğuna alev dalgası desenini eklenmiştir. 

Tasarımlarını ve hesaplamaları takım tarafından yapılan iticinin manevra kabiliyetinin 

üstünlüğü için üç kanatlı nozzle’lı kaplan tipi pervane seçilmiştir. 

  

Elektronik tasarım; haberleşme ve motor kontrolü olmak üzere iki ana unsura 

ayrılmıştır. İtme gücü ve voltaj değerleri ihtiyaçları karşıladığı için motor tercihinde F2838 

motoru seçimine gidilmiştir. Ayrıca robotik kolun yüksek güç gerektirecek görevleri için 

yüksek torklu servo motor tercihinde bulunulmuştur. Elektronik tasarım şemasının 

düzenlenmesi sırasında tüm elementlerin uyumlu çalışacağı yollar belirlenmiştir 

 

Yazılım tasarımı sensörler ve kameradan alınan görüntüleri en iyi ve en hızlı şekilde 

işleyip kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Gelen verilere göre aracın hareketini motorlara 

yolladığını sinyaller ile sağlayan düzenli olarak gelen verilere göre hareketi kontrol eden ve 

oluşabilecek hareket hatalarını en aza indirebilmek için PID Controller yazılımı kullanılmıştır. 

Raspberry ile Arduino arasında pyFirmata protokolü ile veriler Arduino’ya gitmektedir. 

Arduino’da I2C yardımı ile motorlara istenen sinyalleri yollayacak şekilde bir yazılım 

tasarlanmıştır.   

İnsansız su altı aracı sırayla görevleri olan engelden geçiş görevi, denizaltının tespiti, su altı 

aracının konumlanması, hedef tespiti ve imhasını tamamlayabilecek gerekli donanıma, 

mekanik kapasiteye, elektronik aksama ve uygun yazılımlara sahip olması planlanmaktadır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umut Can SEVEN – Takım Lideri 

Piri Reis Üniversitesi – Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği / 2. Sınıf 

Onur YURDAKUL – Takım Danışmanı 

Piri Reis Üniversitesi – Araştırma Görevlisi 

Melisa ÖZBAĞCI – Takım Üyesi  

Piri Reis Üniversitesi – Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği / 3. Sınıf 

Sarper İÇTENLİK –Takım Üyesi  

Piri Reis Üniversitesi – Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği / 2. Sınıf 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emre İRENCİ –Takım Üyesi  

Piri Reis Üniversitesi – Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği / 2. Sınıf 

Rana Başak Şinik –Takım Üyesi  

Piri Reis Üniversitesi – Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği / 3. Sınıf 

Doğucan MERİÇ –Takım Üyesi  

Piri Reis Üniversitesi – Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği / 2. Sınıf 

Emircan ÇELİK –Takım Üyesi  

Piri Reis Üniversitesi – Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği / 1. Sınıf 

Feyzanur ALKAN –Takım Üyesi  

Piri Reis Üniversitesi – Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği / Hazırlık 
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2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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Umut Can Seven 

Ercan ÇEÇEN –Takım Üyesi  

Piri Reis Üniversitesi – Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği / 2. Sınıf  

Hüseyin Gence ERDAĞI –Takım Üyesi  

Piri Reis Üniversitesi – Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği / 2. Sınıf 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

TEKNOFEST jürilerinin Ön Tasarım Raporu değerlendirmesi sonrasında aldığımız geri 

dönütler ışığında en çok puan kaybettiğimiz kısımların “Sistem Ön Tasarımı”, “Özgünlük” ve 

“Yerlilik” bölümleri olduğunu gördük. Öncelikle bu bölümlerle ilgili iyileştirme süreçlerine 

başladık. Sonrasında ise nihai tasarıma ulaşmak için ön tasarımını yaptığımız araç ile ilgili 

geliştirmelere başladık. Kritik tasarım raporumuzu hazırlarken bu noktalara dikkat ederek 

projemizi revize ettik. Farklı nedenlerden ötürü aracımızda küçük çaplı değişikliklere gittik ve 

tasarımı yeniden şekillendirdik.  

Geçirdiğimiz pandemi süreci sonucunda, ülkemiz ve dünyadaki tedarik kanalları değişime 

uğramıştır. Bu değişim sonucunda yurtdışı kanallı ürünlerimizin tedarikinde değişikliklere 

gidilmiştir. Bu kapsamda, ürünlerde özgün üretim yöntemlerine dönülerek hem daha uygun 

bir bütçe hem de daha hızlı tedarik şartları sağlanmıştır.  

Projenin ilerleyişiyle ilgili olarak bütün tasarımlarımız CAD ortamında hazır olarak 

bulunmaktadır. Gerekli 3D parçalarımızın basımına başlamış bulunmaktayız. KTR son teslim 

tarihi sonrasında ise eş zamanlı olarak elektronik ve şase tasarımları tamamlanacaktır. KTR 

raporunu geçmemiz halinde 5 Ağustos’ta göndereceğimiz videolarda aracımızın son halini 

görebileceksiniz. 

Projede yapılan değişiklikler; 

• Elektronik tasarımda kullanılması planlanan ARDUINO UNO R3 kullanılmaktan 

vazgeçilmiş bunun yerine daha güçlü bir kart olan ARDUINO MEGA 2560 R3 

kullanılmıştır. 

• Ön tasarım raporunda belirtilen itici tasarımının yapılan analizler sonucu akıştan 

kaynaklı verim düşüklüğü yaşaması nedeniyle noozle kısmında küçük çaplı 

değişimler yapılmıştır.  

• Ön tasarım raporunda takım tarafından tasarlanan Robotik Kol tasarımında tedarik 

kanallarında yaşanan sorunlar takımı daha basit ve görevleri yapabilecek bir tasarım 

değişikliğine götürmüştür. Böylece yerli firmalardan tedarik edilecek malzemeler 

takıma yerlilik alanında, zaman ve bütçe konusunda avantaj sağlayacaktır. 

• Robotik kolda kullanılması planlanan DS3225 su geçirmez servo motor yerine aynı 

işlevi görecek TD-8120MG su geçirmez servo motor kullanılacaktır. Böylece bu 

değişiklik takıma bütçe konusunda avantaj sağlayacaktır.  

• Zaman planlaması mevcut süreç değiştiğinden tekrar planlanmıştır. Ekip üyeleri bir 

araya gelemediğinden çalışmaların aksamaması adına her hafta toplantı kanalları 

üzerinden toplantılar yapılarak süreç ilerletilmektedir. 

• Verilen görevleri tamamlarken aracın stabilizasyonunu sağlamak ve hareket 

kabiliyetini arttırmak için eklemelerde bulunarak yazılım kısmını güçlendirdik. PID 

controller ekleyerek aracın stabilizasyonunu güçlendirmeyi sağladık. 

• Ön tasarım raporunda kullanılması planlanan aydınlatma yerine sualtı dalış feneri 

kullanılmıştır. 
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• Ön tasarımda 5V-5A regülatörün aracın güç konusunda etkisiz kalınacağı görülmüş 

ve yerlilik yüzdesi yüksek olan güç dağıtım kartı ile birlikte kullanılmıştır. 

 

Bütçede yapılan değişiklikler; 

• Ön tasarımda yer alan ARDUINO UNO R3 yerine daha güçlü olan ARDUINO 

MEGA 2560 R3 ile değiştirilmiştir. 

• Baskıda kullanılacak filamentin yeterli olmayacağı görülmüş ve satın alınacak 

filament sayısı arttırılmıştır. 

• Şasi üretiminde kullanacağımız üretim yönteminden çıkabilecek hata yüzdesinin 

yüksek olmasından dolayı şasinin üretimi için kullanacağımız levha sayısı 

arttırılmıştır. 

• DS3225 su geçirmez servo motor yerine aynı işlevi görecek TD-8120MG su 

geçirmez servo motor kullanılacaktır.  

• Ön tasarımda kullanılması planlanan aydınlatma değiştirilmiştir. 

• 5V-5A regülatör yerine güç dağıtım kartı kullanılacaktır.  

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Şekil 1: Ön tasarımın sistem tasarımı 
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Şekil 2: Sistem Tasarımı 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 

4.1.1 Mekanik Tasarım Süreci 

   

        Mekanik tasarım hazırlanırken aracın modüler, kolay üretilebilir, dayanıklı, çok 

fonksiyonlu, dengeli, manevra kabiliyeti ve sızdırmaz olmasına özen gösterilmiş ve bu 

özellikleri sağlarken estetiğin bozulmaması için ayrıca çaba sarf edilmiştir. 

        Aracın 3 boyutlu gelişen tasarımları aşağıda gösterilmiştir. 

 

• İlk Tasarım: 

 

           Yapılan çizim aşamalarında üretilebilirlik, stabilite, aerodinamik ve mukavemet olarak 

en optimal tasarım elde edilmeye çalışıldı.  Bu kriterler doğrultusunda fikirlerimiz gelişti. 

Öncelikle polietilen boru kullanarak şase yapılması düşünüldü ve stabiliteyi kuvvetlendirmek 

için yuvarlak bir form tasarlanılması düşünüldü. Sonrasında üretilebilirlik ve sahip olduğu 

stabilite göz önünde bulundurulduğunda bu tasarımın üretimi ve görevlerde iyi hareket 

kabiliyetinin olmaması farklı bir tasarıma yönelmeye neden oldu.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Tasarım 1 
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• İkinci Tasarım: 

      İkinci olarak tasarlanılan su altı aracında kullanılacak iticilerin (iki batırma dört 

yüzdürme) bulunacakları konumları göz önünde bulundurulduğunda aracın şase kısmının 

en/boy oranları arasındaki uyuşmazlıktan dolayı iticilerde oluşabilecek girdapların şase 

kısmına zarar verme ihtimalinden dolayı bu su altı araç tasarımından vazgeçilme kararı alındı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Üçüncü Tasarım: 

    Şasede polietilen boru kullanmak yerine plaka kullanılacaktır. Bu nedenle aracın 

üretimi hem daha uygun hem de ağırlık ve kaldırma kuvveti hesaplamaları yapılırken çok 

fazla zaman harcanılması engellenecektir. Dış levha kısmına tasarımsal açıdan dalga 

deseni ile büyük boşluklar verildi. Bunun nedeni pervaneye gelen su akışını kesmemektir. 

Şasenin oval olmasının sebebi ise suyun akış hızından en az etkilenebilen şekil 

olmasındandır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Tasarım 2 



 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dördüncü Tasarım: 

       Bu tasarımın vazgeçilmesinin birkaç sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

aracın yukarı ve aşağı yönünde hareket etmesini sağlayacak olan pervanelerin çürük suda 

kalmasıdır. Araca yön verecek iticilerin bu olaydan etkilenmemesi için aracın tasarımında 

belli başlı değişimlere gidilmiştir. İkinci neden ise robotik kolda yapılan değişikliktir. 

Burada linear servo motor yerine normal su geçirmez servo motor kullanılmasına karar 

verilmiştir. Bu nedenlerden dolayı aracın tasarımı değiştirilmiştir. 

   

 

 

Şekil 5: Tasarım 3 

Şekil 6: Tasarım 4 
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• Final Tasarımı:  

    Araçta elektronik kartların içinde bulunduğu su sızdırmaz tüpün şaseye bağlanması 

için araca kelepçeler eklenmiştir. Aracın düşey ve dikey eksendeki hareketlerini sorunsuzca 

gerçekleştirilebilmesi için ortada bulunan iticilere bir su akışı gidilmesi gerekmektedir. Bunun 

için alt levhada su akışı olabilmesi için boşluklar açılmıştır. Şasede yer alan levhaların 

birbirine daha sıkı bağlı olabilmesi için menteşe kullanılmıştır. Yapılan bütün araştırma 

çalışmaları göz önünde bulunduğu zaman aracın son tasarım şekli bu halini almıştır. Son 

tasarımla su altında verilen görevleri yapabilecek ve belli güvenlik kurallarına uyabilecek bir 

tasarım ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

 

Şekil 7: Final tasarım önden görünüşü 

Şekil 8: Final tasarımın üstten görünüşü 



 
 

13 
 

 

Şekil 9: Final tasarımın yandan görünüşü 

 

  

 

 

 

 

Şekil 10Final tasarım sol perspektive görünüşü 

 



 
 

14 
 

 

 

 

Şekil 11:Final tasarım sol perspektive görünüşü 

 

 

 

 

Şekil 12: Aracın sualtındaki hareket kabiliyeti 
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4.1.3 Malzemeler 

                       

 

İSKELET (ŞASE): 

     Aracın iskeleti içindeki ve dışındaki tüm parçaların bir arada toplanmasını sağlayan bir 

yapıdır. Aynı zamanda aracı dış etkenlere karşı koruma sağlar. Dengede kalmasını 

sağlayacak ana bölümdür. Şase yapımında kullanılması planlanan malzeme polietilendir. 

Bunun nedeni çevreye karşı temiz bir malzeme olması ve suda aşınmayıp kirlilik 

yaratmamasıdır. Yan kanat korumaların önceliği pervaneleri ve nozzle’ları korumaktır. 

Pervaneye gelen su akışının kesilmemesi için kanatlarda olabildiğince boşluk yaratılmaya 

çalışılmış ve tasarımsal dokunuşlarla alev deseni eklenmiştir.  

      

İSKELET 
(ŞASE)

İTİCİLER

GÖVDE

ROBOTİK 
KOL

STABİLİTE
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Yabancı maddelerin pervaneye girişini engeller ve su aracının herhangi bir zemine 

çarptığında sistemin devam etmesini sağlar. Tasarım yapılırken su altında aracın manevra 

kabiliyetini arttırılabilmesi için iticiler belirli bölgelerde konumlandırılmıştır. Böyle 

olması araca farklı eksenlerde birden farklı hareket imkânı sağlamaktadır. Gerekli 

bağlantılar, istenilen kesme ve basma gerilmelerini karşıladığı için cıvata, somun ve vida 

bağlantısı ile yapılacaktır. Hidrodinamik kaygılar göz önünde bulundurularak ön alan 

minimuma indirilmiş, sürüklenme kuvvetinden en az etkilenecek şekilde tasarım son 

haline getirilmiştir. 

 

İTİCİLER: 

Pervane/Nozzle  

İticiler 4 ana parçadan oluşmaktadır.  

    Pervane tasarımında istenilen performans itmesinin fazla olması ve manevra 

kabiliyetinin kolaylaştırılmasının istenilmesi ve bu konudaki araştırmalarda doğru 

geometrik tasarıma sahip bir nozzle kaplan tipi pervane ile birleştirildiğinde aynı bariyer 

çekişinin daha küçük bir motorla elde edilebileceği anlamına geldiği görüldü. Bu da araca 

önemli maliyet tasarrufu ve diğer pervane çeşitlerinden önemli ölçüde daha fazla itme 

gücü sağlayacak ve aracın manevra kabiliyetini arttıracaktır.  

   Kavitasyon yarışma esnasında sorun olmayacak bir husus olsa da uzun zamanlı 

kullanımlar için pervanelerde büyük bir sorun oluşturacaktır. Kavitasyon performansını en 

üst düzeye çıkarmak için bir eğim dağılımı seçerek kötü kavitasyonun ortaya çıkması 

engellenebilecektir.  Pervane genişliği dağılımı ile ilgili olarak, nozzle ve pervane 

arasındaki girişimi artırmak için pervane uç alanını genişletmek etkili bir yaklaşımdır. 

Kaplan tipi bir profil seçildi ve kavitasyon performansındaki problemi çözüldü.  

 

Şekil 13:Pervane Analizi 
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Şekil 14: Pervane akış analizi 

Şekil 15:Pervanenin dinamik basınç grafiği 

Şekil 16: Pervanenin statik basınç grafiği 

 



 
 

18 
 

 

Şekil 17: Pervanenin hız grafiği 

Yukarıda ANSYS programında gerçekleştirdiğimiz analize göre pervaneden alınacak 

hız yaklaşık olarak 8 m/s ‘dir. Bu sayede aracın sorunsuz bir şekilde hızlanacağı 

gözlemlenmiştir. Bu analizin amacı, aracın üreteceği gücü tek bir pervaneye ileterek aracın 

hesaplanan hız ile gidip gitmeyeceğinin görülmesidir. Türbülans modeli olarak k-epsilon 

realizibledan scalable wall function kullanılmıştır.  

 

 DC Motor  

             Su altı aracında “F2838 350KV” model numarasına sahip motorlar kullanılması 

planlanmaktadır. Bu motorlar; yüksek verimlilikleri, yüksek güçleri ve su geçirmez olma 

özellikleri sayesinde daha az malzeme kullanılarak daha ağır işlerin yapılmasını 

sağlayabilmektedir. Diğer bir özelliği ise içerisinde temas eden parça sayısının fırçalı 

motorlara göre daha az olmasıdır. Bu sayede sürtünmeden kaynaklı ısıya dönüşen enerji 

miktarı fırçalı motorlara göre daha azdır. 

Teknik Özellikler: 

• Voltaj aralığı: 3s-6s(12v-24v)  

• Sürekli akım: 11A 

• Peak akım: 40A 

• Voltaj devir ilişkisi: 350KV 

• Anodize alüminyum gövde 

• Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

• Tamamen izole edilmiş sargılar 

• NO-yük hızı: 3950 rpm 

• NO-yük akımı:0.25A 

 

 

Şekil 18: Motor 
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Şekil 19:Motor data verileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 20: İtici final şekli 
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Şekil 21: İticinin açık hali 

İtici tasarlanırken amaç özetle, su altı aracının gücünü en yüksek verimle itme gücüne 

dönüştüren bir pervane geliştirmektir. Pervane kanatları, karşılaştıkları kuvvetler karşısında 

kırılmamalı ve araca gelen uniform akışı bozmamalıdır.  

Bu sebeplerden dolayı su altı araç pervanesinde nozzle kullanılması verimi arttırma, 

kavitasyonu azaltma ve pervaneyi dış etkenlerden koruma amaçlıdır. Pervane kanat tipini 

kaplan tipi profil seçildi. Çünkü geniş kanat, basınç düşmesini sınırladığından yine 

kavitasyonu azaltacaktır. Kanat sayısı, hızlı bir araç yapmak istenildiği için üç kanatlı 

olmasına karar verildi. Çünkü üç kanatlı bir pervane genellikle dört ya da daha fazla kanatlı 

pervanelere göre daha yüksek maksimum hız sağlar. 

 

 

H-1 Su Altı Haznesi: 

Araç tasarımındaki en büyük sorun elektronik 

devrelerin su ile temas etmesi sebebiyle arıza 

yapmasıdır. Bu temasın engellenmesi için pleksiglas 

maddeden yapılan ve elektronik devrelere müdahalenin 

kolay olması için iki tarafında contalı kapaklar bulunan 

bir su sızdırmaz su altı haznesi kullanılacaktır. 

Kullanılması planlanan hazne 300mm uzunluğundadır. 

• İç Çap 90mm 

• Dış Çap 100mm 

• Tuzlu suda kullanıma uygun 

 
Şekil 22: H-1 Sualtı Haznesi 
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• Anodize alüminyum ve krom malzeme 

• 100 – 200 metre azami derinlik* 

• Patentli aktarım teknolojisi 

• Daha az sızdırmazlık elemanı (her kapakta aktarımlar dahil 4 adet) 

• 8 motora kadar çıkış (24 Pin) / 8pin iletişim hattı / 4 adet (8 pin) anahtarlama kanalı hattı 

 

 

 

 

Şekil 23: H-1 Sualtı Haznesi boyutlandırması 

 

Robotik Kol: 

Robotik kol araçta kullanıcının ortam ile temasa geçtiği en önemli parçadır. 

• İlk Robotik Kol Tasarımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 24:İlk robotik kol tasarımı  
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      Bu robotik kol tasarımından vazgeçilme nedeni üretilebilirlik alanında yaşanılacak 

sıkıntılar kullanılması planlanan servo motorunun tedarik etme sürecinde çıkabilecek 

aksiliklerdir. 

 

• Final Robotik Kol Tasarımı 

      Yarışmada belirtilen görevlerde kullanılmak üzere tasarlanan bu kol araç şasisinin ön 

levhasına kendi bağlantı ekipmanları kullanılarak takılır. Bir adet servo motor kullanılarak 

robotik kolun açıp kapatılması ve kendi ekseni etrafında dönmesi sağlanacaktır. Robotik 

kolun bağlantısı somun ve cıvatayla yapılacaktır. Bu yöntemle servo motorlara ve dişli 

mekanizmasına rahatlıkla ulaşılarak bakım ve onarım sağlanacaktır. Temel olarak hafifliği 

hedeflenen tasarımda uygun topoloji optimizasyonları sağlanarak son hale gelinmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 25: Final robotik kol tasarımı  
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Servo Motor: 

 

Kullanılması planlanan servo motorunun en 

büyük avantajlarından bir tanesi de su geçirmezliğidir. 

Bu servo motorun seçilmesindeki ana nedenlerden bir 

tanesi 21.8 kg’a ulaşabilen torku sayesinde istenen 

tutma gücünü sağlıyor olmasıdır.  

 

• Çalışma hızı: 0.18sn / 60 ° (yüksüz 4.8V) 

• Çalışma hızı: 0.14sn / 60 ° (yüksüz 6.0V) 

• Tork: 18.5Kg • 4.8V'de cm 

• Tork: 21.8Kg • cm ila 6.0V 

• Ölü bant genişliği: 4μs 

• Çalışma sıcaklığı: -30 ° C ila 60 ° C 

• Besleme gerilimi: 4,8-7,2Vcc 

• Boyutlar: 54.44 x 20 x 40.45 mm 

• Ağırlık: 65g 

 

 

 

Şekil 26: Final robotik kol tasarımı açılımı  

Şekil 27: Servo Motor 
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PETG Filament: 

      Tasarlanılan pervane, nozzle, kelepçe ve robotik kol kısımlarında 

PETG filament kullanılacaktır. PETG filament; dayanıklı, darbelere 

karşı dirençli, diğer filament malzemelerine göre daha esnek ve hafif 

olması gibi özelliklerle çoğu konuda avantaj sağlayacaktır. Bundan 

kaynaklı olarak sistemin alt kısmında yer alan tutamaç sisteminde de 

PETG filament kullanılacaktır. 

• Sertlik: Yüksek. 

• Esneklik: Orta. 

• Dayanıklılık: Yüksek. 

• Baskı Sıcaklığı: 220°C – 250°C. 

• Yatak Sıcaklığı: 50°C – 75°C. 

• Çarpılma veya Kalkma Sorunu: Çok az. 

 

 

 

PETG Filament ve ABS Filament Karşılaştırılması: 

 

 

Tablo 1: PETG-ABS Karşılaştırması  

 

 

 

ABS PETG

Isı Dayanımı 50 Isı Dayanımı 20

Katmanların Yapışması 20 Katmanların Yapışması 30

Darbe Direnci 30 Darbe Direnci 30

Gerilme Uzaması 10 Gerilme Uzaması 10

Azami Stres 30 Azami Stres 30

Görsel Kaliteli 30 Görsel Kaliteli 30

Baskı Kolaylığı 20 Baskı Kolaylığı 50

 Şekil 28: PETG Filament 

Şekil 29: ABS –PETG Filament kullanılabilirlik yüzdeleri 
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İtici için malzeme seçiminde PETG’nin seçimi için temel dayanaklar: 

• 3-Boyutlu yazıcı teknolojisine uygun filaman seçenekleri arasında malzeme özellikleri 

karşılaştırılarak seçenekler ABS ve PETG olmak üzere ikiye düşürüldü. (Tablo 1) 

• Üretim kolaylığı ve korozyona bağlı aşınmadan koruma gereksiniminin ortadan 

kalkması için metal yerine polimer malzemeler tercih edilmiştir. Korozyona ve 

aşınmaya bağlı metal artıkların suya geçmesi de göz önünde bulunduruldu. 

• Yukarda belirtilen iki seçenek arasında ABS sadece ısı dayanımı açısından PETG’ye 

karşı avantajlı durumda olduğundan ve projenin amacına uygun kullanım şartlarında 

yüksek sıcaklık isteri bulunmadığından ABS’nin bu alandaki avantajı göz ardı 

edilebilir. 

• PETG ise ABS’ye kıyasla Katman yapışması ve baskı kolaylığı parametrelerinde daha 

avantajlı durumdadır. 

• Katman yapışması itici bıçaklarının dönüş esasında oluşan stres kuvvetleri ya da 

denizde karşılaşılabilecek herhangi bir artık maddeyle darbe esnasında delaminasyon 

oluşumunu güçleştireceğinden hem parça bütünlüğünü daha iyi koruyacağı hem de 

deniz ortamına serbest plastik salınımını düşüreceği düşünülmektedir. 

• Baskı kolaylığı ise hatalı parça üretimi olasılığını azaltacağından hem ekonomik hem 

de atık azaltımı dolayısıyla yine çevreci bir seçenek olarak karşımıza çıkar. 

• PETG’nin avantajlarından biri olan pürüzsüz yüzey, itici uygulamasında yüzey 

özelliklerini iyileştireceğinden üretilen parçanın hidrodinamik karakterini de 

iyileştirebilir. 

 

 

Polietilen Levha:  

Şase kısmında kullanılacak olan bu levha yaşlanmaya 

ve korozyona karşı son derece dayanıklı ve diğer tüm 

malzemelere göre daha uzun ömürlüdür. Gerilim çatlağı 

ve çatlak ilerleme direnci yüksektir, kazalara karşı 

dayanıklıdır. Sahip olduğu bu özellikler sayesinde araca 

avantaj sağlayacak ve tüm görevleri sorunsuz bir şekilde 

gerçekleştirecektir.  

• Su emmemesi 

• Düşük yoğunluğa sahip olması 

• Ekonomik olması  

• Kimyasallara karşı dayanıklılık 

• Kolay işlenmeye sahip olması 

• Bakteri üretmemesi 

• Aşınma dayanımının yüksek olması 

• Özgül ağırlığının düşük olması 

 

 

 Şekil 30:Polietilen Levha 
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STABİLİTE:  

Su altı aracının en önemli konularından biri olan stabilite, mekanik tasarımın can 

damarıdır. Bütün bileşenlerin kendilerine özgü malzemesi, özgül ağırlığı ve farklı hacimleri 

hesaplanarak planlanmıştır. Aracın ağırlık merkezi bulunmuştur. Yapılan trim ve meyil 

açısına göre üstüne ekstradan koyulan yüzdürücülerin yerleri ve ekstradan kurşun 

ağırlıklarının yerleri belirlenmiştir. Araç; ön, arka, sağ ve sol yönlerine dalma (roll, pitch, 

yaw) hareketi yaptığında geri çevirici moment aracı düz konumuna geri getirecektir. Fakat 

araçta bu hareketlerin yapılabilmesi için kaldırma kuvveti merkezi ve ağırlık merkezi aynı 

noktaya denk düşürülerek geri çevirici momentinin ortadan kaldırılması hedeflenmiş ve araç 

stabilizasyonunun yazılımsal olarak çözülmesi planlanmıştır. Bilgisayar ortamında yapılan 

hesaplamalarda aracımızın gayet stabil olduğu matematiksel olarak hesaplanmıştır. Böylelikle 

yarışma esnasında aracımızda hiçbir sorun oluşmaması beklenmektedir. 

Bodies x axis (mm) y axis (mm) z axis (mm) Weight (g) x-moment (g-mm^3)y-moment (g-mm^3) z-moment (g-mm^3)

Left Plate 210.05 8.09 121.02 395.12 82994.956 3196.5208 47817.4224

Right Plate -210.05 8.09 121.02 395.12 -82994.956 3196.5208 47817.4224

Mid Right Plate -133.89 -0.03 142.12 388.37 -51998.8593 -11.6511 55195.1444

Mid Left Plate 133.89 -0.03 142.12 388.37 51998.8593 -11.6511 55195.1444

Lower Plate 0 -0.03 8.72 416.77 0 -12.5031 3634.2344

Clamp-1 Lower 0.01 69.97 136.03 14.83 0.1483 1037.6551 2017.3249

Clamp-1 Upper 0 69.97 196.53 9.52 0 666.1144 1870.9656

Clamp-2 Lower 0 -0.03 136.04 14.83 0 -0.4449 2017.4732

Clamp-2 Upper  0 -0.03 647.79 9.52 0 -0.2856 6166.9608

Clamp-3 Lower -0.01 -70.03 136.03 14.83 -0.1483 -1038.5449 2017.3249

Clamp-3 Upper  0 -70.03 196.53 9.52 0 -666.6856 1870.9656

2056.8 0 6355.0448 225620.383

COG OF CGASE 0 3.089772851 109.6948575

Thrusters x axis y axis z axis weight x-moment y-moment z-moment

nozzle-fr -128.76 -106.04 84.42 75.06 -9664.7256 -7959.3624 6336.5652

motor-fr -130.6 -104.73 83.42 150 -19590 -15709.5 12513

nozzle-fl 128.76 -106.04 84.42 75.06 9664.7256 -7959.3624 6336.5652

motor-fl 130.06 -104.73 83.42 150 19509 -15709.5 12513

nozzle-ml 135.92 -0.03 126.8 75.06 10202.1552 -2.2518 9517.608

motor-ml 134.91 -0.03 124.45 150 20236.5 -4.5 18667.5

nozzle-mr -135.92 -0.03 126.8 75.06 -10202.1552 -2.2518 9517.608

motor-mr -134.91 -0.03 124.45 150 -20236.5 -4.5 18667.5

nozzle-br -128.76 106.09 84.42 75.06 -9664.7256 7963.1154 6336.5652

motor-br -130.06 104.79 83.42 150 -19509 15718.5 12513

nozzle-bl 128.76 106.09 84.42 75.06 9664.7256 7963.1154 6336.5652

motor-bl 130.06 104.79 83.42 150 19509 15718.5 12513

1350.36 -81 12.0024 131768.4768

-0.059984004 0.008888296 97.58025771

HİNGES x axis (mm) y axis (mm) z axis (mm) Weight (g) x-moment y-moment z-moment

Right hinge forward -200.76 -106.71 129.08 1.53 -307.1628 -163.2663 197.4924

Right hinge mid -190.48 -0.03 121.73 4.9 -933.352 -0.147 596.477

Right hinge backward -200.76 106.71 129.08 1.53 -307.1628 163.2663 197.4924

Left hinge forward 200.76 -106.71 129.08 1.53 307.1628 -163.2663 197.4924

Left hinge mid 190.48 -0.03 121.73 4.9 933.352 -0.147 596.477

Left hinge backward 200.76 106.71 129.08 1.53 307.1628 163.2663 197.4924

15.92 0 -0.294 1982.9236

0 -0.018467337 124.5555025

x axis (mm) y axis (mm) z axis (mm) Weight (g) x-moment y-moment z-moment

Tube 0 -0.03 164.69 2100 0 -63 345849

x axis (mm) y axis (mm) z axis (mm) Weight (g) x-moment y-moment z-moment

Gripper -0.18 -140.16 24.24 200 -36 -28032 4848

x axis y axis z axis weight x-moment y-moment z-moment

Light-1 -103.95 -108.86 165.62 122.77 -12761.9415 -13364.7422 20333.1674

Light-2 103.95 -108.86 165.62 122.77 12761.9415 -13364.7422 20333.1674

245.54 0 -26729.4844 40666.3348

0 -108.86 165.62

Tablo 2: Stabilite hesap Tablosu 



 
 

27 
 

 

 

Şekil 31: Ayrı merkezde CB ve CG noktaları 

 

 

 

Adet Açıklama
Motor 6 MEKANİK SATIN ALINACAK

Emax Blheli Series 30A ESC 6 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

Raspberry Pi Camera Module 1 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

Arduıno MEGA 2560 1 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

Raspberry Pi 4 4GB model B 1 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

MPU9250 9 Eksen İvme Gyro ve Manyetometre  Sensörü 1 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

Acil Stop Butonu 1 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

 Ultrasonik Sonar Mesafe Sensörü 1 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

Basınç Ölçer 1 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

Aydınlatma 2 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

Servo Motor 1 MEKANİK SATIN ALINACAK

Güç Dağıtım Kartı 1 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

4s 6200 mAH Batarya 1 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

PETG Filament 4 MEKANİK SATIN ALINACAK

Su Sızdırmaz Tüp 1 MEKANİK SATIN ALINACAK

Polietilen levha 10mm 2 MEKANİK SATIN ALINACAK

Polietilen levha 15mm 2 MEKANİK SATIN ALINACAK

Elektronik Kablo 1 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

Ses Sensörü 1 ELEKTRONİK SATIN ALINACAK

Yüzdürücü ve Ağırlık 1 MEKANİK TAKIM TARAFINDAN ÜRETİLECEK

Pervane-Noozle 6 MEKANİK TAKIM TARAFINDAN ÜRETİLECEK

Robotik kol 1 MEKANİK TAKIM TARAFINDAN ÜRETİLECEK

şase MEKANİK TAKIM TARAFINDAN ÜRETİLECEK

Şekil 32: Aynı merkezde CB ve CG noktaları 

Tablo 3: Malzeme Listesi 
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4.1.3. Üretim Yöntemleri 

 

Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretim Yöntemi  

Tanım; 

Üç boyutlu baskı; 3 boyutlu olarak tasarlanmış sanal 

bir nesnenin polimer, kompozit, reçine gibi malzemelerden 

ısıl veya kimyasal işlemden geçirilerek üretilme işlemidir. Bu 

yöntem lazer kesimle üretilemeyecek derecede ayrıntı içeren 

parçaların üretiminde kullanılacaktır.  

Avantaj; 

           Parçaların küçüldüğü oranda hata veya uyuşmazlık 

olasılığı arttığı için tekrar üretim konusunda 3D yazıcı yöntemi büyük avantaj sağlamaktadır. 

Dezavantaj; 

            3D baskı ile parçalar katman katman üretilir. Bu katmanlar birbirine yapışmakla 

birlikte, aynı zamanda belirli stresler veya yönelimler altında delaminasyona 

uğrayabilmektedir. 

Üretilecek Parçalar; 

           CAD programı altında takım tarafından tasarlanılan pervaneler, nozzle’lar, robotik kol 

ve su altı hazne tutucu kelepçenin PET-G filament kullanılarak üç boyutlu ortamda 

çıkarılması planlanmaktadır. 

 

 

CNC KESİM İŞLEME  

Tanım;  

2 eksende hareket eden CNC makinesinin 

başında bulunan ve belli torkta dönen bir makinenin 

şiddetinin ayarlanmasıyla metal plaka, ahşap vb. 

yüzeylerde kesim, kazıma işlemlerinin yapıldığı makine 

tipidir.  

Avantaj; 

• Kesim sırasında ve sonrasında herhangi bir pürüz 

ve çapak oluşturmaz. 

• Oldukça küçük ebatlarda delik delebilme özelliği sunar. 

• Kesim sırasında malzeme ile temas gerektirmediğinden malzemede eğilme, bükülme 

gibi hasarlara neden olmaz. 

• Fire oranını diğer uygulamalara göre göre oldukça minimum seviyeye indirir. 

Şekil 33:3D yazıcı 

Şekil 34:CNC makinesi 



 
 

29 
 

Dezavantaj; 

            Lazerle kesim yüksek enerji tüketimine sahiptir ve kesme işlemini yapmak için çok 

fazla güç çekebilir. Yüksek miktarda güç kullanmasına rağmen hızlı ve hassas kesim hızı ile 

bu maliyeti telafi etmenin bir yoludur. Bir lazer kesicinin maliyeti ve kurulumu diğer 

yöntemlerle karşılaştırıldığında da pahalı olabilir. 

Üretilecek Parçalar; 

            Aracın şasi kısmında bulunacak olan plakanın üretiminde bu üretim yönteminin 

kullanılması planlanmaktadır. 

 

Lehim yöntemi 

Tanım; 

Lehim, kalay ve kurşun maddelerinin 

karışımından oluşan iletken bir alaşımdır. Lehimleme, 

iki veya daha fazla metalin birleştirilmesi işlemidir. Bu 

işlemde iki veya daha fazla metal parçanın uçları çok 

yüksek sıcaklıkta eritilmiş lehim ile birbirlerine 

tutturulur.  

Avantaj; 

• Farklı malzemelerden parçalar lehimle birleştirilebilir.  

• Ergime olmadığından dolayı işlem için gerekli ısı enerjisi azdır.  

• Parçalarda fazla ısıl gerilme, çekme meydana gelmez.  

• Kolay, çabuk yapılabilen ve ucuz bir yöntemdir. 

Dezavantaj; 

• Yüksek sıcaklıkta çalışan sistemler için uygun değildir. 

• Mukavemeti kaynağa göre düşüktür. 

Üretilecek Parçalar; 

Lehimleme yöntemi kullanılarak elektronikteki gerekli ekipmanların birleştirilmesi 

planlanmaktadır. 

 

Delik Delme, Kesme ve Şekillendirme 

Bu üretim yöntemi diğer üretim yöntemlerine oranla daha az kullanılacaktır. Olası 

gözden kaçan bir durumda matkap, avuç içi taşlama vb. yöntemler kullanılması 

planlanmaktadır. 

 

Şekil 35: Lehimleme Yöntemi 
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4.1.4. Fiziksel Özellikler 

 

GENEL KÜTLE DAĞITIMI  

 

Tablo 4: Aracın muhtemel ağırlık tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sütun1 Tane gr Birim Adet Toplam gr Grup Adı

Rasberry pi 66 gr 1 66 Akrilik Tüp

Arduino mega 30 gr 1 30 Akrilik Tüp

ESC 28 gr 6 168 Akrilik Tüp

Rasperry pi Kamera model 3 gr 1 3 Akrilik Tüp

sensörler 80 gr 1 80 Akrilik Tüp

Aydınlatma 170 gr 2 340 Dış Elektronik

Li-Po pil 653.7 gr 1 653.7 Akrilik Tüp

pervane toplam 225 gr 6 1350 Dış Elektronik

Su Haznesi (tüp) 1100 gr 1 1100 Akrilik Tüp

Tutamaç 200 gr 1 200 Dış Elektronik

alt polietilen plaka 416 gr 1 416 Şase

yan polietilen plaka 395.2 gr 2 790.4 Şase

Hazne yanı polietilen 388.12 gr 2 776.24 Şase

polietilen köpük 36.25 gr 4 145 Diğer

diğer 780 gr 1 780 Diğer

toplam kütle 6898.34 gr

toplam hacim 6908.205122

yoğunluk 0.99857197
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BOYUTLAR 

 

 

 

Şekil 36: Aracın Boyutları 

Şekil 37: Aracın Boyutları 
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Şekil 38:Robotik Kol Boyutlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 39: Kelepçe Boyutlandırması 
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YÜZERLİLİK: 

Arşimet prensibi, bir cisme uygulanan kaldırma kuvvetini belirlemeye yarar. Prensip, 

batmış bir cismin üzerine etkiyen kaldırma kuvvetinin cisim tarafından yer değiştirilen sıvının 

ağırlığına eşit olduğunu belirtir. Araç yer değiştiren sudan ağırsa batar. Bu durum negatif 

yüzme olarak bilinir. Araç yer değiştiren sudan hafifse yüzer. Bu durum ise pozitif yüzme 

olarak adlandırılır. Fakat yer değiştiren su, aracın ağırlığına eşitse bu durum nötr yüzme 

olarak adlandırılır. Nötr yüzmede araç herhangi bir motor gücü kullanmadan istenilen 

derinlikte asılı kalabilir. Yarışma kuralları bizden aracın pozitif yüzerlik göstermesini 

istemektedir. Bunun sebebi; elektronik kısımda çıkan bir sorunda, motorlara giden gücün 

kesilmesi durumunda aracın yüzeye çıkması ve böylece araca acil durumlarda kolay erişim 

sağlanmasıdır.  

Pozitif yüzerliliği sağlamak için aracın yoğunluğunu suyun yoğunluğundan düşük 

tutulması gerekir. Başlangıçta bu değere ulaşamadık fakat poliüretan köpük araca eklendiği 

zaman istenilen şekilde sonuçlandı. 

 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

                         

        Araçta Raspberry Pi ve Arduino Mega işlemci kartları kullanılacaktır. Raspberry Pi, 

sistemin ana işlemcisi olacak, kendisine bağlı olan kameradan aldığı görüntüleri kullanarak 

Arduino’yu yönlendirecek ve yarışmada yer alan görevleri kamera ve sensörlerden aldığı 

verilerle birlikte gerçekleştirecektir. Aracın suda hareket etmesi, aracın stabilizasyonunun 

korunması ve servo motora bağlı robot kolun hareketi Arduino Mega ile sağlanacaktır. 

Arduino Mega, Raspberry Pi’den gelen komutlar üzerine çalışacaktır. Raspberry Pi ve 

Arduino Mega birbirine UART protokolü ile bağlı olacaktır. 

       Su altı aracının elektronik tasarımı yapılırken öncelik güvenli, kontrollü bir sistem 

kurabilmektir. Bu nedenle güç dağıtım sistemlerinde akım korumalı düşürücü devreler 

kullanılmaya özen gösterilmiştir. Kullanılacak olan elektronik kartların, sensörlerin ve motor 

sürücülerin beslemeleri buradan sağlanacaktır. Özellikle motorların, Raspberry Pi 4’ün, 

Arduino Mega’nın ve servo motorların çekecek oldukları akımlar yüksektir. Bunların hepsi 

çalıştırılmadan önce akım voltaj testlerinden geçip uygun düşürücü kullanılarak sisteme 

bağlanacaktır. Araçta 12V ve 5V değerlerini sağlayabilmek için üzerinde regülatör olan 

uygun güç dağıtım kartı kullanılacaktır. Aracın hareket kabiliyetini en iyi şekilde kontrol 

edebilmek adına ve elektriksel olarak suya karşı yalıtımlı olan F2838 350KV fırçasız motor 

kullanımı tercih edilmiştir. Bu motorların sürüşü için de Emax BLHeli Series 30A motor 

sürücüsü (ESC) kullanılacaktır. Aracın robotik kolunda ise yönetimi kolay ve mekanik 

tasarıma uygun olduğu için TD-8120MG su geçirmez servo motor seçilmiştir.  

            Sensör olarak otonomluğu kolaylaştırmak amacıyla araç dışına basınç sensörü 

konularak anlık su yüzeyinden araç derinliği takım tarafından tespit edilecektir. Tekrardan 
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otonomluğu iyileştirmek için bir jiroskop, ivme ve hız ölçer sensör modülü kullanılarak aracın 

dengesini sağlamak ve kontrolünü arttırmak amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak ultrasonik 

mesafe sensörü kullanılacaktır. Bu, aracın işlevselliğini arttırmak için yapılacak olan bir 

uygulamadır. Araçta kullanılacak bütün sensörler Arduino Mega’ya I2C protokolü ile bağlı 

olacaktır. Kamera olarak Raspberry Pi kamera modülü tercih edilmiştir. Bunun en büyük 

nedeni ise Raspberry Pi kartı ile tak-çalıştır olarak çalışmasıdır. Su altı aracında bulunan tüm 

elektronik alt sistemlerin sızdırmazlığı su sızdırmaz tüp tarafından sağlanacak ve tüm 

sistemler tüp içine uygun şekilde sabitlenecektir. 

Güç Dağıtım Sistemi: 

    Güç dağıtım sistemimizin temel hedefi ihtiyaç duyulan enerjinin iletken kablolar 

tarafından mümkün olan en kısa ve güvenli yoldan iletilmesidir. Bu bakımdan güç dağıtım en 

önemli sistemdir. Robota gelen elektrik önce 6 VDC-28 VDC giriş gerilimine sahip olan güç 

dağıtım kartına girer burada elektronik devrelere gidecek olan gerekli voltaj ayarlanması 

yapılmaktadır.  

Şekil 40: Güç Dağıtım Sistemi 
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Raspberry Pi 4B+: 

Raspberry Pi 4B+ su altı aracının ana 

beynini oluşturan bilgisayardır. Raspberry Pi’nin 

tercih edilme sebepleri; yüksek işlemci hızı, 

yüksek RAM kapasitesi, USB girişleri, yüksek 

çözünürlükte görüntü işleme kabiliyeti gibi 

özellikleridir. Ayrıca kullanılması düşünülen 

yazılım dillerine uygun şartları barındırmaktadır. 

Otonom görevler Raspberry Pi tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

 

Teknik Özellikler: 

 

• 1.5 GHz dört çekirdekli ARM Cortex-A72 

CPU 64-bit SoC Broadcom 2711 

• 4Gb LPDDR4 RAM 

• 4kp60 HEVC video 

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

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

• 2 adet USB 3.0 ve 2 × USB 2.0 portları 

 

 

 

 

 

 

 

ARDUINO MEGA 2560

54 ADET (15 TANESİ PWM)

20mA

256KB

8KB 

101.52mm 

53.3mm

37g

ARDUINO UNO

14 ADET (4 TANESİ PWM)

40mA

32KB

2KB

68.6mm

53.4mm

25g

DİJİTAL I/O PİNİ

PİN BAŞINA DC AKIM

FLASH HAFIZA

SRAM

UZUNLUK

GENİŞLİK

AĞIRLIK

Şekil 41: Raspberry Pi 4B+ 
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Arduino Mega 2560 R3: 

Araçta bulunacak olan sensörlerin, 

motorların ve robotik kolun kontrol edilebilmesi 

için Arduino MEGA 2560 R3 kullanılmıştır. Bu 

kartın seçilme nedenlerinden bir tanesi diğer 

Arduino kartlarına göre daha güçlü olmasıdır. 

Sensörlerden alınan veriler Arduino üzerinden 

Raspberry Pi’ye aktarılacaktır.  

 

Teknik Özellikler: 

• Çalışma voltajı: 5V 

• Giriş voltajı (önerilen): 7-12V 

• Giriş voltajı (limit değerler): 6-20V 

• Dijital I / O Pinleri: 54 (bunlardan 15'ı PWM çıkışı sağlamaktadır) 

• PWM Dijital I/O Pinleri: 15 

• Analog Giriş Pinleri: 16 

• I/O Pin Başına DC akım: 20 mA 

• 3.3V Pin DC akımı: 50 mA 

• Flash Bellek: 256 KB (ATmega2560) 8 KB bootloader tarafından kullanılır 

• SRAM: 8 KB (ATmega2560) 

• EEPROM: 4 KB (ATmega2560) 

 

 

 

Raspberry Pi Kamera: 

Araca 120 derece ve 720p görüntü sağlayacak olan bu 

kamera modülü yarışmadaki görevlerde veri işleme 

konusunda takıma avantaj sağlayacaktır. Ayrıca çok hafif 

olduğu için aracın yüzerliliği açısından sorun teşkil 

etmeyecektir. Raspberry Pi’ye direkt tak-çalıştır olarak 

çalışması kameradan gelecek olan verileri direkt Raspberry 

Pi’ye aktararak takıma avantaj sağlayacaktır. 

Teknik özellikler: 

• Boyutları: 25x20x9mm 

• Çözünürlük: 5MP (2592X1944 piksel) 

• Video Çekimi: 1080p,720p ve 640x480p 

• Görüş Açısı: 54x41 derece 

• Görüş Alanı: 2 m’de 2.0 x 1.33m  

• Piksel sayısı: 2592 x 1944 

• Video: Codec H.264 (AVC) özellikli 30 fps’de 1080p 

 

 

Şekil 42: Arduino Mega 2560 R3 

Şekil 43: Raspberry Pi kamera 
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Şekil 44: Raspberry Pi- Arduino Mega 2560 R3-Raspberry Pi kamera Bağlantısı 

 

Basınç Sensörü: 

Araçta kullanılacak olan bu basınç sensörü yardımıyla 

suyun basıncını ölçüp derinlik-basınç arasındaki bağlantıdan 

yararlanarak aracın suyun içindeki yükseklik durumu 

hakkında bilgi edinilecektir. Arduino MEGA’ya bağlı olan 

bu sensör, elde ettiği verileri I2C protokolü ile Arduino’ya 

aktarmaktadır. Arduino da pyFirmata ile Raspberry Pi’ye 

aktaracaktır. 

 

Teknik Özellikler: 

• Basınç Ölçüm Aralığı: 0 ~ 1.6 Mpa 

• Giriş Voltajı: +5 VDC 

• Çıkış Voltajı: 0,5 ~ 4,5 V 

• Ölçüm Doğruluğu: %0,5 ~%1 FS (%0,5, 0 ~ 55 ° C) 

• Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 85 ° C 

• Tepki Süresi: <2,0 ms 

• Sakin Akım: 2,8 mA 

• Normal Çalışma Basıncı: ≤2.0 Mpa 

• Hasarlı Basınç: ≥3.0Mpa 

Şekil 45: Basınç Sensörü 
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Şekil 46: Arduino Mega 2560 R3-Basınç Sensörü Bağlantısı 

 

MPU9250 Gyro İvme Manyetometre Sensörü: 

Aracın alınan verilere göre dengede durması ve belli açılarda sabit 

kalması istenildiğinden bu sensörün kullanılması uygun görülmüştür. Bu 

sensör 3 eksenli gyro, 3 eksenli açısal ivme ölçer ve 3 eksenli 

manyetometre bulunduran 9 eksenli bir IMU sensör kartıdır. Kart üzerinde 

voltaj regülatörü bulunduğundan 3V-5V arası bir besleme voltajı ile 

çalıştırılabilmektedir. İvme ölçer, gyro ve pusula çıkışlarının her üçü de ayrı 

kanallardan I2C çıkışı vermektedir. Her eksende 16 bitlik bir çözünürlükle 

çıkış verebilmektedir. 

 

 

Şekil 48: Arduino Mega 2560 R3-Gyro İvme Manyetometre Sensörü Bağlantısı 

Şekil 47: Gyro İvme 
Manyetometre Sensörü 



 
 

39 
 

HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü: 

Hc-SR04 ultrasonik sensör sonar (Sound Navigation and 

Ranging) iletişim kullanarak karşısındaki nesneye olan mesafeyi 

hesaplayan bir kaynaktır. Sonar sistemi, ses dalgalarını kullanarak 

cismin uzaklığının hesaplanmasına yardımcı olacaktır. Bu özellik 

sayesinde lazer ya da diyottan yayılan ışık iletiminde olan azalma 

ve değişikliği algılayabilmektedir. Son derece hassas mesafe 

ölçümlerinde de kullanılabilmektedir 

Teknik Özellikler: 

• Çalışma gerilimi: 5V DC 

• Bekleme akımı: 5mA 

• Çalışma akımı: 30mA 

• Akustik emisyon frekansı: 40kHz 

• Maksimum mesafe: 4.5m 

• Minimum mesafe: 25cm 

• Bağlantı pinleri: +5V, Trig, Echo, GND 

• Modül boyutları: 41mm * 28.5mm 

• Hassasiyet: ~0.5cm 

• Görüş açısı: <50° 

• Çalışma sıcaklığı:  -10 ~ 70 ℃ 

• Saklama sıcaklığı: -20 ~ 80 ℃ 

 

 

 

Şekil 50: Arduino Mega 2560 R3- Mesafe Sensörü Bağlantısı 

 

 

 

 

Şekil 49: Ultrasonik Mesafe Sensörü 
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Ses Sensörü: 

Su altı aracında kullanılması planlanan ses sensörü 

SparkFun ses dedektörüdür. Bu sensörün tercih edilme 

nedenlerinden bir tanesi yarışmanın 3. Etabıdır. 3 farklı çıkışa 

sahip amfi devreli mikrofon kartı olan bu sensör üzerinde 

analog ses çıkışı, ses algılama ve genlik çıkışları 

bulunmaktadır. Bu sayede sesi doğrudan çıkış olarak alabilir, 

ortamda herhangi bir sesin varlığını algılayabilir ve sesin 

şiddetini ölçebilmektedir. 

 

 

 

Şekil 52: Arduino Mega 2560 R3-Ses Sensörü Bağlantısı 

Aydınlatma: 

Ön tasarım raporunda belirtilen aydınlatmanın, bataryadan güç 

alması ve su altında işlevselliğinin olmaması nedeni ile başka bir 

aydınlatma kullanılmasına karar verilmiştir. Araçta kullanılacak 

aydınlatma alüminyum alaşımdan üretilmiş ve çok sağlam bir yapıya 

sahiptir. Bunlara ek olarak su altında kullanılıyor olması takıma 

avantaj sağlayacaktır. 

 

Acil Stop Butonu  

 

Araçta olağandışı yaşanabilecek olaylardan ötürü aracın gücünü kesmek için bu buton 

kullanılacaktır. 

 

 

 

Şekil 51: Ses Sensörü 

Şekil 53: Aydınlatma 
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Batarya: 

Sistemde güç vermesi için batarya 

kullanılacaktır. Ön tasarım raporunda belirtilen 

bataryada değişikliğe gidilmiştir. Bunun nedenleri 

ESC vb. kartların anlık çekme akımlarının fazla olması 

ve bazı devrelerin 12V gibi bir voltajda çalışmasıdır. 

Kullanılması planlanan batarya 6200mAh kapasiteye, 

45C akım gücüne sahiptir. (Kapasite x C = anlık 

çekilen akım.) Yani planlanan bataryadan anlık 

çekilecek akım miktarı 279A akımdır. Bu bataryanın 

bize sağlayacağı avantajlardan bir tanesi de Li-Po 

pillerinin 3.7V’luk 4 hücreden oluşmasıdır. 

 

Elektronik Kablo: 

Araçta motorlar ve elektronik devreler için iki ayrı kablo kullanılacaktır. Elektronik 

devreler için kullanılacak kablo nemli ortamlara ve kopmaya karşı üst seviyede dayanım 

gösteren ve tüm düşük akımlı besleme ve iletişim hatlarında kullanabilme özellikleri 

sayesinde su altında oluşabilecek olağandışı kopmaları önler. Motorlar için kullanılacak kablo 

-40 ile 90C sıcaklıklara ve ıslak-nemli ortamla dayanıklıdır. Motorlar için gerçekleştirilecek 

araç dışı sabit kablolamalar için iyi bir çözüm sağlayacaktır. 

 

Elektronik Hız Kontrolcüsü: 

Electronic Speed Control, elektrikli motor ile çalışan 

RC model araba, tekne, uçak, helikopter gibi araçlarda 

kullanılır. Bir mikro işlemci sayesinde RC fırçasız motorların 

kontrol edilmesine yardımcı olur. Mikro işlemcinin PWM 

çıkışı ile kontrolü sağlanan ESC’ler, PWM oranı ile orantılı 

olarak motorların hız kontrolünü sağlar. Emax BLHeli 30A 

araçta kullanılması planlanan ESC olacaktır. Su altı 

araçlarında kullanılan motorların ileri ve geri şekilde hareket 

etmesinin istenmesi ve bunun için de çift yönlü ESC’ye 

ihtiyaç duyulması gerekmektedir. Bu ESC’nin seçilmesinin 

ana nedeni hazır programlanabilir ve çift yönlü ESC olmasıdır.  

Teknik Özellikler:  

• Gaz aralığı farklı alıcılarla uyumlu olacak şekilde ayarlanabilir. 

• Dahili doğrusal BEC veya BEC anahtarı ile donatılmıştır. 

• Azami hız: 2 kutup için 210.000 dev / dak, 6 kutup için 70.000 dev / dak, 12 kutup 

için 35.000 dev / dak. 

Şekil 54: Lİ-PO Pil Batarya 

Şekil 55: ESC 
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• Pik akımı 10 saniye için 40A dır. 

Güç Dağıtım Kartı: 

Base Modül, üzerindeki anahtarlama elemanları 

sayesinde elektronik haznenin dışarısından anahtarlama 

yapılmasını sağlar. Statik manyetik anahtarlama ile 

güvenli bir şekilde sistemin gücünü mıknatısla kesebilir, 

açma-kapatma işlemleri gerçekleştirilir. Üzerinde bulunan 

regülatör tam iki Raspberry Pi 4 çalıştırabilecek çıkış 

akımı sağlar. (Azami 5 amper çıkış akımı.) 

Teknik Özellikler: 

• Azami akım: Opsiyonel 100-200 Amper 

• Sürekli Akım: 40-80 Amper 

• Dahili Regülatör: Opsiyonel 

• Regülatör Voltajı: 5 volt 

• Regülatör Akımı: Azami 5 amper 

• Pin sayısı: 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 56: Güç Dağıtım Kartı 

Şekil 57: Arduino Mega 2560 R3 – Motor – ESC – Güç Dağıtım Kartı- Batarya 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

 

Raspberry Pi ile Arduino Mega 2560R3 UART protokolü üzerinden haberleşecektir. 

Veri kaybını en aza indirmek için veriler Raspberry Pi üzerinden toplanılacaktır.  Arduino’ya 

bağlı sensörler ile alacağı bilgileri PyFirmata yardımı ile Raspberry Pi’ye aktaracak, burada 

kamera aracılığı ile gelen görüntüler ile işlenerek aracın kendi kendine hareketi, dengesi ve 

görev güdümleri sağlanacaktır.  

Görevlerde, havuzda yer alan kapıyı, denizaltıyı ve pingerli topu tespit etmek için 

aracın öncelikle alan taraması yapabilmesi gerekmektedir. Çünkü aracın göreve başlangıç 

noktası, kapının, denizaltının ve pingerli topun konumu şartnamede belirtilmemiştir. Araç ilk 

olarak ortam taraması yapar ve kapı görevi için havuzdaki kapı tespitini yapabilmek amacı ile 

kamera ile tarar. Bu işlem hedefi (kapıyı) tespit edene kadar devam eder. Kapıyı tespit ettikten 

sonra RRT algoritması ile kendini kapının merkezi ile aracın merkezini eşitler, ardından 

aracın rotasını oluşturur. Araç, görev tamamlandığında ilk bulunduğu konuma geçer ve 

geldiği yolu tersten izleyerek ilk bulunduğu konuma gider. Araç havuzda çemberler aramaya 

başlar. Uygun kırmızı renkte çemberler bulduğunda iç kısımdaki çember için RRT algoritması 

Şekil 58: Elektronik Devre Bağlantıları 
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ile kendine rota oluşturur. RWFC ile de oluşturduğu rotayı takip ederek denizaltının 

bulunduğu konuma gelir. Pingerli top görevinde ise öncelikle araç herhangi bir noktadan 

bırakılacaktır. Sonrasında araçta kullanılacak olan akustik ses sensörü tarafından topun nerede 

olduğu belirlenecektir. Daha sonra yeri belirlenen topun bilgileri Raspberry Pi üzerinden 

Arduino’ya aktarılıp aracın pingerli topu imha etmesi hedeflenecektir. Bu süreçte, herhangi 

bir olağanüstü durumla karşılaşılmaması için kontrolü arttırmak amaçlı araçtaki jiroskop; 

ivme ve hız ölçerden verileri alarak aracın eğimini, hızını ve ivmesini ölçecektir. Motorlar 

çalışırken aracın ivmelenmesi gerçekleşmiyor, hızı artmıyor ve araç trim yapıyorsa jiroskop 

araçtaki olağanüstü durumları algılayacak ve ona göre hangi motorları çalıştırarak bu olumsuz 

durumlardan çıkılacağına karar verip göreve devam edecektir. 

 

Güdüm Algoritması  

    Güdüm algoritması kısmında, Raspberry Pi kamera modülü ve Arduino cihazından 

gelen veriler ile birleştirilip işlenerek RRT Algoritması ve Rear Wheel Feedback Control 

algoritmaları ile güdümünü sağlar. Güdüm Algoritması Tasarımı sürecinde renkli çemberlerin 

tespiti için HVS Renk Uzay’ı kullanıldı. Bu kısımda RGB Renk Uzayını kullanma seçeneği 

de mevcuttu fakat HSV Uzay’ındaki H (hue) değerine uygulanan eşik değerleri sayesinde, 

RGB’ye göre daha net bir ayrım yapıldığı için HSV tercih edildi. 

 

 

Kontrol Algoritması  

     İnsansız su altı aracı, kontrolünü tamamen Raspberry Pi’nin Arduino MEGA’ya 

UART protokolü ile gönderdiği bitler aracılığı ile kontrol eder. Arduino, aldığı bitler 

doğrultusunda motorları kontrol eder ve aracın hareketini sağlar. 

 

  

Navigasyon Algoritması  

       İnsansız su altı aracı, üzerinde bulunan kamera modülü, ivme-gyro sensörü ve 

yakınlık-uzaklık sensörleri ile navigasyonunu sağlar. Raspberry Pi, kameradan gelen veriler 

ile görevi tamamlayacağı adımların listesini hazırlar. Daha sonra ise uygun motor hareketleri 

için gerekli bit transferlerini Arduino’ya iletir. Arduino, gelen bitlere göre motorları kontrol 

eder ve aracın hareketini sağlar. 
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Şekil 59: Kapı Tespiti Görev Algoritması 
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Şekil 60: Denizaltı Tespit Görevi Algoritması 
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4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

 

      ANDROMEDA Takımı tarafından tasarlanmakta ve üretilmekte olan su altı aracı 

çeşitli algoritma ve kodlama yöntemleri kullanılmaktadır. Araçta, tanımlanan görevlerin en 

hızlı ve doğru şekilde yerine getirilebilmesi için Raspberry Pi 4B ve Arduino MEGA 2560 R3 

kullanılmıştır. Aracın kontrolü (motorlar, sensörler, kamera, otomasyon vb.) seçilen 

Raspberry Pi 4B tarafından sağlanacaktır. Yazılım Python ve Arduino programlama dili ile 

yapılacak olup araç kontrolünün (motorlar, sensörler) bu diller kullanılarak programlanması 

hedeflenmektedir. Arduino’nun görevi, üzerine bağlı sensörler ve motor bilgilerini işleyerek 

firmata protokolü ile sağlanmış bağlantı üzerinden Raspberry Pi’ye aktarır. Raspberry Pi 

Arduino’dan gelen bilgileri, kamera modülünden gelen görüntülerle işleyerek algoritmasını 

tamamlamak üzere harekete geçer. Aracın su içerisindeki dengesi, hızı ve sağlıklı hareket 

edebilmesi için bir adet ivme gyro ve manyetometre sensörü kullanılacaktır. Bu sensör, 

motorlar ile sürekli iletişim halinde olup otomasyon sürecinde anlık ölçümler alarak aracın 

stabil ve kontrollü ilerlemesini kolaylaştıracaktır. Aracın derinliği hakkında bilgi edinebilmek 

adına tabanında bir adet basınç sensörü kullanılacaktır. Aracın konumu ve görevlerde yer 

alacak mekanizmaların araca olan mesafesini hesaplamak için araçta ultrasonik mesafe 

sensörü kullanılacaktır. Görevlerde ihtiyaç duyulan nesneleri saptamak için bu görevlerde 

sıklıkla kullanılan Open CV kütüphanesi ile yapay zekâ kullanılacak ve Python programlama 

dilinde yazılımı hazırlanacaktır. Path finding ve path tracking işlemleri için PythonRobotics 

kütüphanesi içinde bulunan Rapidly-Exploring Random Trees (RRT), Rear wheel feedback 

control algoritmaları kullanılacaktır. 

     Kontrol algoritması yazılımı sürecinde, Arduino için kullanılacak kütüphaneler sensör 

için; BNO055 ve Wire (PID Controller kullanmak amacı ile BNO055’ten eksen verilerine 

ulaşmak için), Servo (motor kontrolü için), Arduino APDS-9960, UART (Arduino ve 

Raspberry iletişimi ve Arduino’ya bağlanacak sensörler için, PWM (Pinlere bağlı olan 

elemanların doğru sıklıkta çalışmasını kontrol etmek için), pyFirmata (Arduino’nun 

Raspberry ile iletişim kurması için) olarak belirlendi. Raspberry Pi için ise Arduino ile 

iletişimi sağlamak amacıyla pyFirmata kütüphanesi kullanılmıştır. (2020, İnsansız Sualtı 

Sistemleri Yarışması, İleri Kategori, Ege Rov Takımı) 

  Raspberry Pi 4B’nin küçük olması, sağladığı yüksek ram kapasitesine daha hızlı veri 

iletimi sağlaması kontrol algoritması yazılımı sürecinde Arduino ve Raspberry Pi 4B 

seçilmesinin nedenleridir. Ayrıca Raspberry Pi ile Python’un kolay entegre edilebilmesi tercih 

edilmesindeki en büyük etkendir. Arduino’nun tercih edilmesindeki sebep ise kullanılacak 

sensörler ile uyumlu çalışmasıdır. 

     Güdüm algoritması yazılımı kısmında, kameradan gelen veriler Raspberry Pi içinde 

Python yardımı ile işlenmiştir. Kapı görevinde cihaz konumlandığı yerden dikdörtgen bir 

cisim bulmak üzere hareket etmeye başlar. Aldığı her kamera görüntüsünü öncelikle gri renge 

çevirir, ardından gaussian blur ve trash hold uygular ve frame kısmını “cv2.approxPolyDP” 

fonksiyonunun işleyebileceği hale getirir. Bu metot geriye dört sonucunu döndürüyor ise 

kapıyı bulmuş demektir. En son olarak RRT ile rota hesaplaması yaparak aracın oraya 

güdümlenmesini sağlar.  
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       Görüntü içindeki renkli çemberleri HSV Renk Uzayının istenilen aralıklarda 

sınırlanabilmesi için ise “inRange” komutu kullanılmıştır. Kırmızı çemberlerin tespiti için ise 

“cv. HoughCircles” algoritmasından yararlanılmıştır. Ayrıca çemberleri tespit ederken 

bulundukları konum verileri elde edilmiştir. Bu sayede tespit edilen çemberlerin araca göre 

bulundukları konumu anlayarak, aracın çembere giderken gerekli hareketinin sağlanması için 

Arduino’dan gerekli motorlara güç vermesi için sinyal yollanmaktadır. İletilen sinyallere göre 

Arduino gerekli motorlara komut vererek aracın hareketini sağlamaktadır. 

    Denizaltı tespiti görevinde asıl amaç denizaltının yanına konumlanmak olduğundan 

araç çemberlerin merkezine yaklaştığında ultrasonik mesafe sensörü ve basınç sensörü ile 

kontrollü bir şekilde denizaltının yanına konumlanır. Araç, tespit edilen denizaltıya göre 

uzaklık verilerini kullanarak otonom şekilde optimal konumlanmayı gerçekleştirip görevini 

tamamlayacaktır. Aracın üretim aşamasına geçilmediğinden dolayı 3 eksendeki çeşitli hareket 

aksiyonlarını sağlayacak motor verileri henüz oluşturulamamıştır. Dolayısıyla konumlanma 

için 3 eksende veri üreterek aracın hareketini sağlayacak algoritma henüz oluşturulmamıştır. 

Aracın üretiminin akabinde aracın hareket reaksiyonları incelenerek gerekli konumlanma için 

hareket verileri üreten algoritmalar tamamlanacaktır. Ayrıca denizaltı göreviyle alakalı tüm 

algoritmaların ROS ortamına entegrasyonu sağlanacaktır. 

       Pingerli top görevinde ise akustik ses sensörü ile alınan veriler işlenerek topun yeri 

ultrasonik mesafe sensörü ile hesaplanıp belirlenir. Ardından engellerden kaçınacağı rota RRT 

algoritması tarafından hazırlanır ve araç rotayı takip eder. Araç uygun mesafeye geldiğinde 

sensörlerden ve kameradan alınan verilerle Raspberry Pi üzerinden Arduino’ya gerekli 

bilgiler gönderilerek robotik kol çalıştırılır ve ardından araç pingerli topu imha eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 61: BGR-HSV dönüşüm kodları 
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Şekil 62: Kapı Tespiti için Kullanılan kod 

 

5. GÜVENLİK 

 

    Elektronik Güvenliği: 

            ANDROMEDA takımı olarak aracı yaparken elektronik alanındaki tehlikeli 

senaryoları engellemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Takım üyeleri ve araç için 

minimum, hatta hiç zarara uğranmaması adına bu tedbirleri alıyoruz. Güvenlik önlemleri 

aşağıda belirtilmiştir. 

• Elektronik malzemeler için su almayacak bir alanın oluşturulması gerekmektedir. 

Bunun için de elektronik malzemelerin konulacağı su sızdırmaz tüp kullanılacaktır. 

• Motor sürücülerinin aşırı akım çekip elektronik cihazlara zarar vermesini önleyen 

yazılımlar geliştirilecektir. 

• Araçta elektrik kaçağı olması durumunda “Acil stop” düğmesi bulundurulmalıdır. 

Bataryanın ısınması, alev alması, sistemin su almaya başlaması gibi durumlarda 

yüksek akımlardaki elektrik sıkıntısının büyümesine yol açmaması için güç kesme 
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butonu direkt olarak ana güç kablosunun üzerine konumlandırılmıştır. Ayrıca buton 

dışarıdan direkt erişilebilir bir şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede olabilecek ihtimallere 

karşı en hızlı müdahalenin yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

• Elektrik kablolarında oluşabilecek herhangi bir elektrik kaçağını önlemek için elektrik 

kablolarının sarılmasında epoksi vb. yalıtkan malzemeler kullanılmalıdır. 

• Aracımızda kullanmayı planladığımız sensörler, elektronik kartlar, vb. elektronik 

malzemeler aracın içinde bulunan su sızdırmaz tüpe planlı bir şekilde 

konumlandırılacaktır. Böylece aracın elektrik kablolarında kırılma veya gerilme 

oluşmayacaktır. 

     Mekanik Güvenlik: 

               ANDROMEDA takımı olarak aracı yaparken mekanik alanındaki tehlikeli 

senaryoları engellemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Takım üyeleri ve araç için 

minimum, hatta hiç zarara uğranmaması adına bu tedbirleri alıyoruz. Güvenlik önlemleri 

aşağıda belirtilmiştir. 

• İticilerin daha verimli çalışabilmesi ve herhangi oluşabilecek bir aksiliği önlemek için 

iticileri kaplayan bir noozle bulundurulmalıdır.   

• Sistemde şase ve motorlarda keskin uç bulunmamasına dikkat edilecektir. Keskin uç 

bulunan noktalarda ise sızdırmazlık konusuna dikkat edilerek bulunan noktalar 

zımparalama veya törpüleme işlemi yapılacaktır. 

• Aracın yapımında kullanılması planlanan malzemelerin çevre dostu ve etrafa zarar 

vermeyen malzemeler olmasına dikkat edilecektir. 

• Aracın dışında bulunacak malzemeler (kamera vb.) vidalar ile sabitlenecektir. 

      Yazılım Güvenliği: 

                ANDROMEDA takımı olarak aracı yaparken yazılım alanındaki tehlikeli 

senaryoları engellemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Takım üyeleri ve araç için 

minimum, hatta hiç zarara uğranmaması adına bu tedbirleri alıyoruz. Güvenlik önlemleri 

aşağıda belirtilmiştir. 

• Kullanılan kodların tamamı takım tarafından yazılacaktır. Herhangi bir kod 

kopyalanmayacak olup bu nedenle de kod kaynaklı bir arıza gerçekleştiğinde 

müdahale daha etkin olacaktır. Müdahale kolaylığı için kodlarda kullanılan sayısal 

veriler kolay erişilebilen değişkenlere atanmıştır. 

• Yazılım sırasında kullanılan teknik ekipmanların etrafında herhangi bir sıvı madde 

bulunmaması gerekmektedir.  

• Yazılımda kullanılacak kartların bilgisayara güvenli bir şekilde bağlandığından emin 

olunmalıdır.  

       Çalışma ve Test Alanı Güvenliği: 

                  ANDROMEDA takımı olarak aracı yaparken çalışma ve test alanındaki tehlikeli 

senaryoları engellemek amacıyla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Takım üyeleri ve araç için 

minimum, hatta hiç zarara uğranmaması adına bu tedbirleri alıyoruz. Güvenlik önlemleri 

aşağıda belirtilmiştir. 
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• Aracın yapımı için kullanılacak olan üretim yöntemlerinde gerekli olan iş güvenlik 

kurallarına ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan maske, eldiven vb. 

malzemelerin giyilmesine dikkat edilmelidir. 

• Yapılacak testler sırasında ıslak kablolara el temasının bulunmaması ve ortamda 

herhangi yanıcı ve yakıcı madde bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. 

• Etrafta kesici ve delici yüzeylere sahip teknik ekipmanlar bırakılmamalıdır.  

• Robot havuza girmeden önce açıkta kalan elektronik parça ve kablosu olmadığından 

emin olunmalıdır.  

• Acil durum butonunun çalıştığından emin olunmalıdır ve son kontroller yapılmalıdır. 

 

6. TEST 

 

Elektronik Test 

Batarya Testi: 

Bataryanın kullanımından önce ve sonra pillerin doluluk oranları ölçülür. 

Doğruluğundan emin olunur ve böylece yanlış kullanımın bataryanın ömrünü azaltmasının 

önüne geçilir.  

Güç Dağıtım Kartı Testi: 

Güç dağıtım kartından sensörlere, ESC’lere ve Raspberry Pi’ye giden voltaj ve akım 

değerlerinin doğru olup olmadığı test edilir. Bu parçalara giden güç miktarının onlara zarar 

vermesinin önüne geçilir. 

Devre Akım-Voltaj Testi: 

Devre kurulduktan sonra batarya çıkışındaki akım ve voltaj değerlerindeki değişim 

kaydedilir. Ölçümleri multi metre ile yapılır.  

Arduino-Raspberry Pi Haberleşme Testi: 

Arduino ile Raspberry Pi’nin haber alıp almadığını anlamak için cihazlar arasındaki 

bağlantılar kontrol edilir ve cihazların üzerindeki gerekli ledlerin yanması test edilir. 

Sensör Doğruluk Testi: 

Su altında otonom ve manuel görevleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan 

sensörlerin çalışılabilirliği, ardından doğruluğu test edilecektir. Çalışır durumda olan 

sensörlerin doğruluğu, ölçümleri önceden yapılmış ortamda alınan verilere göre kıyaslanarak 

yapılacaktır. 

Motorların Senkron Testi:      

6 tane motorun su altında PWM kontrolü ile senkronize olarak ileriye ve geriye 

sürülmesi. Daha sonrasında motorların şase üzerinde montajı yapılıp Arduino MEGA ve ESC 
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vasıtasıyla kontrol edilerek motorlara verilen itki gücünün, motorların stabil ve senkron 

şekilde çalışmasını test edilecektir. (2020, İnsansız Sualtı Sistemleri, İleri Kategori, Alenes) 

Motor-ESC Akım Testi: 

Motor, ESC, tüp hazne bağlantıları tamamlandıktan sonra en yüksek akımda ESC’nin 

ve motorun belli bir süre çalıştırılması sağlanır. Bu testin sonucunda parçaların verdikleri 

reaksiyonlar test edilmiş olur.  

Yazılım Test 

Algoritma Testi: 

Senaryo:  

• Programlar çalışırken; Raspberry Pi'ın ne kadar güç, cpu ve ram kullandığı, 

algoritmalarının Big O Notationlarının düşürülebilip düşürülemeyeceği 

gözlemlenecektir. Eğer düşürülebilirse hangi ölçüde ram kaynağının feda edileceği 

gözlemlenecektir. 

• Testler sırasında değişkenleri ve kullanılan kütüphane fonksiyonlarını değiştirilip 

hangisinin en iyi sonuç verdiği gözlemlenecektir. 

 

Çıktı: 

• Tek bir threading yaklaşımı yerine multithreading yaklaşımı ile FPS artışı yakalayarak 

en yeni framelere erişildiği görülmüştür.  

• Daha kesin sonuçlar elde edilebilmesi için gri ton üzerine uygulanan ve görüntüdeki 

gürültülerin azaltılmasına yardımcı olan fonksiyonlar ile doğru sonuç bulma oranı 

arttırılmıştır. 

 

Otonom Testler: 

• Otonom görevi kodlarının araçta gerçekleştirilmesi testi yapılırken Raspberry Pi’nin 

işlem gücünün sınırlarını zorlamayacak şekilde aramayı yaparak herhangi bir zararın 

oluşması önlenmelidir. Bu sebeple Raspberry Pi’ı havuzda mümkün olduğunca düşük 

işlem gücüne maruz bırakmak hedefleniyor. Ancak yine de Raspberry Pi’ın ne kadar 

yüksek işlem gücüne dayanabildiği test edilecektir. 

• Veri çoğaltma testleri yapılacak, arttırılan su altı verileri kontrol edilip uygunluğu 

incelenecek. Makine öğrenmesi modelleri oluşturulurken eğitme ve test veri setleri ile 

sürekli iyileştirme testleri yapılacak olup mümkün olduğunca veriyi ezberletmeden 

doğru bir şekilde yapay zekâ modeli, derin öğrenme modelleri üzerinde testler 

yapılacaktır. 
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Görüntü İşleme Testi: 

Senaryo: 

• Bu testte, hedeflerin araca göre sağda, solda, yukarıda, aşağıda ya da karşıda 

bulunması durumları ve hedeflerin ekrana göre eğimli ya da dik durması durumları 

gözlemlenecektir. 

 

Çıktı: 

• Hedefler belli bir eğim açısında bulunduğu zaman veya aracın herhangi bir bölgesinde 

olması farketmeksizin rahatlıkla tespit edilmiştir. 

• Algoritmalarda hedefleri tespit ederken kullanılan sınır ve kodlar güncellenerek, tekrar 

testlere tabi tutulmuştur. Böylece yüksek bir oranda hedeflerin tespit edildiği 

gözlemlenmiştir. 

 

Mekanik Test 

Sızdırmazlık Testi: 

Elektronik elemanlarının muhafazasını sağlayan tüpün sızdırmazlığını test etmek için 

5 metre havuzda 2 saat bekletilmektedir. Bu bekleme 20 dakikalık periyotlarla araçta sızma 

olup olmadığı gözlemlenmektedir. Eğer sızma varsa sızmanın nereden kaynaklandığı tespit 

edilecektir. 

Hız Testi: 

Bilgisayar ortamında yapılan analizlere göre teorik olarak hesapladığımız değerler ile 

bilgisayar ortamında çıkan değerler birbirine yakın çıkmıştır. Bunun sebebi ise çevresel 

faktörlerdir. 

Yüzerlilik Testi: 

Senaryo: 

• Aracın genel montajı tamamlandıktan sonra yüzme testi Piri Reis 

Üniversitesi’nin sağladığı kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilecektir. Aracı 

bıraktıktan sonra motorlar çalışmaz haldeyken yüzerliliği gözlemlenecektir. 

               Çıktılar: 

• Aracın batması durumunda yüzdürücünün tasarımı geliştirilerek aracın 

yüzerliliği sağlanacaktır. 

• Aracın batması durumunda araçta kullanılmış ağırlıkların tasarımında 

geliştirme yapılarak aracın yüzerliliği sağlanacaktır. 
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Robotik Kol Testi: 

 Tasarımı yapılan robotik kolun montajı tamamlandıktan sonra robotik kol bir duvara 

sabitlenecektir. Sonrasında farklı büyüklükteki ağırlıklarla tutturularak su altındaki görevler 

için uygunluğu gözlemlenmesi hedeflenmektedir. 

 

Araç ve Parça Analizleri: 

 

Şekil 63: Aracın Yapısal Analiz Testi 

 

Şekil 64: Aracın Yapısal Analiz Testi 

 

Şekil 65: Aracın Yapısal Analizdeki Toplam Deformasyon Analizi 
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Aracın suyun 5 metre altında maruz kalacağı basıncı Ansys programında simule edip 

doğru sonuçlar almak istedik. Bunun için Ansys-Static structural modülünü kullandık. Suyun 

altında 5 metreye denk gelen hidrostatik basınç altında aracımızın deformasyon değerlerini ve 

deforme olduğu bölgeleri inceledik. Böylelikle aracımızda akrilik tüpün konulacağı alandaki 

kelepçelerin etrafında ve şasilerin birleşme noktalarında gözlendiği görülmüştür. Güvenlik 

faktörüne bakıldığında 75’e yakın bir değer görülmüştür. Buda aracımızın ne kadar güvenli 

olduğunu göstermektedir. 

 

7. TECRÜBE 

ANDROMEDA Takımı, 2021 Ocak ayında kurulmuştur. Ekip üyeleri insansız su altı 

sistemleri alanında çalışmalarına zaman kaybetmeden başlamıştır. Yarışmaya ilk defa katılan 

ve yeni bir ekip olması sebebiyle maddi ve bilgisel kaynaklı birçok zorlukla karşılaşılmıştır. 

Takım bu zorlukları en hızlı ve en efektif şekilde çözmeyi başarmıştır. Çok kısa süre 

içerisinde insansız su altı araçları ile ilgili gerekli çoğu bilgi edinilmiştir. Takımda bulunan 

bazı ekip üyelerinin geçmişlerinde ve şu an farklı projelerle ilgili çalışmaları olması sebebiyle 

aracın elektronik, yazılım, mekanik alanlarındaki gerekli bilgilere sahip olmaları takım adına 

büyük bir teknik yarar sağlamıştır. 

➢ Kullanmayı düşündüğümüz bazı parçaların tedarikinde pandemi nedeniyle bazı 

problemler yaşanmıştır. Bu problemleri en az seviyeye indirgemek için farklı alternatif 

yollara başvurulmuştur. 

 

➢ Gerçek bir proje yönetiminin nasıl olacağını ve projede oluşabilecek herhangi bir 

aksilikte kendimizi nasıl hazırlamamız gerektiğini öğrendik. Mühendislik analizlerinin 

nasıl olacağı öğrenilmiş ve analitik düşünebilme kabiliyeti kazanılmıştır.  

 

➢ Proje için gerekli olan malzemelerin alınması için sponsor bulunması gerekmekteydi. 

Bu durum takıma insanlarla ne şekilde iletişim kurulması gerektiğini tecrübe ettirdi.   

 

➢ Arduino ve Raspberry Pi gibi kartları ortak kullanarak bir devrede farklı kartların nasıl 

bir arada çalışabileceği deneyimlendi. AUV aracına gidecek gücün nerelerde ve nasıl 

kayıp yaşanabileceği, kullandığımız sensörlerin Arduino’dan Raspberry Pi’ye veri 

göndererek motorların nasıl kontrol edilebileceği ve motorun hangi yöne yöneleceği 

tecrübe edildi. 

➢ Tasarımları takım tarafından yapılan robotik kol ve iticileri maksimum verimde nasıl 

kullanılacağı yapılan araştırmalar sonucunda deneyimlendi. Bu parçaların 3D yazıcı 

ortamında üretilebilmesi için Rhino 3D tasarım programının başlangıç seviyesinden 

ileri seviyeye gelinecek kadar öğrenilmesi sağlandı.  

 

➢ Araçta kullanılacak motorları ve ESC’leri incelerken elektronik kontrol algoritması 

hakkında çok fazla araştırma yapılarak bilinen bilgiler çoğaldı.   
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➢ Aracın stabilitesi ve yüzdürülebilirliği hakkında araştırma yapılırken bir su altı 

aracında ağırlık dağılımının nasıl gerçekleştirilebileceği, aracın kaldırma kuvveti ve 

ağırlık arasındaki bağıntısının nasıl olabileceği deneyimlendi.  

 

➢ Kontrol algoritması PID tabanlı olduğu için sensör kalibrasyonları hayati önem 

taşımaktadır. Özellik IMU sisteminin kalibre edilmesi çok önemlidir. Bunun dışında 

anlık olarak basınç sensöründen veri alınarak otonom işlemde derinlik sabitlemesinin 

yapıldığı göz önünde bulundurulursa sensör kalibrasyonu olmadan aracın sağlıklı bir 

şekilde hareket etmeyeceği öğrenildi.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

 

Zaman Planlaması Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

ARGE      

Malzeme Seçimi

Üretim yöntemlerinin araştırılması

Üretim yöntemlerinin seçimi

Tasarımın çizimi

Tasarımın Analiz

Tasarımın Yapımı

Motorun Seçimi

MOTORLARIN TESTİ

Pervane Tasarımları

Uygun Değerlere Göre Pervane Seçimi

Pervane Tasarımının Üretimi

Üretilen Pervanenin Montajı

Yüzdürücülerin Tasarımı

Ağırlıkların Tasarımı

Yüzdürücülerin Konumlandırılması

Ağırlıklarının Konumlandırılması

Uygun Mikro Denetleyicinin Seçimi

Uygun Görüntü Denetliyicinin Seçimi

Motor Sürücü Seçimi

Uygun ESC Seçimi

Elektrik Şemasının Hazırlanması

Batarya Seçimi

Mikro Denetleyicilerin Kodlanması

Görüntü işlemenin uygun görevlere göre Kodlanması

Simülasyon

Testler

Raporlar ve sızdırmazlık-Hareket kabiliyet videosu

Yarışma

Şekil 66: Zaman Planlaması 
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8.2. Bütçe Planlaması 

 

 

8.3. Risk Planlaması 

 

              Risk planlamasını daha efektif bir şekilde uygulayabilmek için ilk olarak karşılaşma 

olasılığımız olan riskler hakkında detaylı bir tarama yapmamız gerekmektedir. Takım olarak 

önceliğimiz oluşabilecek tüm senaryolar için analiz yapmaktır. Böylelikle karşılaşacağımız 

risklerde öngörülü olarak hareket etmeyi sağlamış olacağız.  

              Risk planlanması; bütçe, zaman ve çalışma esnasında oluşabilecek riskler olmak 

üzere 3 başlıkta incelenmiştir. 

 

 

 

 

Ekipmanlar Fiyat Adet Toplam Açıklama

M1 Su Geçirmez Sualtı Motoru

Emax Blheli Series 30A ESC

Raspberry Pi Camera Module

Arduıno Mega 2560 R3 

Raspberry Pi 4 4GB model B

MPU9250 9 Eksen İvme, Gyro ve Manyetometre  Sensörü

Acil Stop Butonu 33 TL 1 33 TL ELEKTRONİK

 Ultrasonik Sonar Mesafe Sensörü

Basınç Ölçer

Aydınlatma 167.9 TL 2 335.8 TL ELEKTRONİK

Servo Motor 159.3 TL 1 159.3 TL MEKANİK

Güç Dağıtım Kartı

4s-6200 mAH Batarya 927 TL 1 927 TL ELEKTRONİK

PETG Filament 120 TL 4 480 TL MEKANİK

H-1 Sualtı Haznesi

Polietilen levha 10mm

Polietilen Levha 15mm

Elektronik Kablo 

Ses Sensörü 119.84 TL 1 119.84 TL ELEKTRONİK

Yüzdürücü ve Ağırlık 300 TL 1 300 TL MEKANİK

DİĞER MALZEMELER 40 TL 1 40 TL MEKANİK

Üretim Yöntemleri 900 TL 1 900 TL MEKANİK

3294.9 TL

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

sponsorlar tarafından karşılanıldı

Şekil 67: Bütçe Planlaması 
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Bütçe ile ilgili riskler: 

• Arıza yapacak herhangi bir malzemenin yedeğinin olmaması, 

• Tasarım aşamasında yapılabilecek bir hatanın, aracın üretim ve deneme aşamalarında sorun 

çıkarması, yeniden tasarlanıp üretilmesi olarak belirlenmiştir. 

 

   Bu risklere karşı; 

• Tasarımların dikkatli denetlenmesi veya simülasyonları yapılması, 

• Maliyetin birçok kısmının sponsorlar tarafından karşılanması planlanmıştır. 

 

Zaman ile ilgili riskler: 

• Takım üyelerinin yoğun programlarından dolayı raporlama ya da üretim konularında 

aksaklık yaşanması, 

• Tasarımda çıkabilecek hata veya aracın birleşmesinden sonra oluşabilecek arıza 

durumlarından kaynaklı üretim, montaj ve test aşamalarının tekrar yapılması olarak 

belirlenmiştir. 

   Bu risklere karşı; 

• Tüm tasarımların zaman darlığı göz önünde bulundurularak yapılması, 

• Üretim, tasarım ve test aşamalarının zaman planlanması yapılırken süreçlerin öne çekilmesi, 

• Yapılacak iş bölümüne dikkat edilmesi ve düzenli bir şekilde denetlenmesi olarak 

planlanmıştır. 

 

Çalışma esnasında oluşacak riskler: 

• Kullanılması planlanan üretim yöntemlerinden dolayı oluşabilecek fiziksel hasarlar, 

• Üretim aşamasında elektronik kartlardan ve kullanılan malzemeler sebebiyle oluşabilecek 

yangın ve elektrik çarpması olarak belirlenmiştir. 

   Bu risklere karşı; 

• Ortamda kişisel koruyucu ekipman bulundurmak, 

• Üretim yapılan ortamda yangın söndürücü bulundurmak ve topraklama hattının bulunması 

olarak planlanmıştır. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

 

   Elektronik Özgünlük: 

• Araçta yer alacak olan elektronik devre bağlantıları tamamen takımın elektronik ekibi 

tarafından yapılacaktır. 

• Elektronik devrelerin ve sensörlerin elektronik yazılım kodları takımın elektronik 

ekibi tarafından yazılacaktır. 

 

   Mekanik Özgünlük: 

• Aracın tasarımı mekanik ekibimiz tarafından yarışmada sağlanması gereken şartlar ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda özgün bir şekilde tasarlanmıştır. 

• Mekanik parçaların birçoğu 3D yazıcı ile bastırılacaktır. 

• Araçlarımızın üst kısmında kullanmayı planladığımız yüzdürücüler, tamamen bizim 

tasarımımız olup araca katacağı hidrodinamik sayesinde aracımızın güç tasarrufuna 

katkı sağlayacağı düşünülmüştür.  

• Aracımızda kullanmayı planladığımız pervaneler ve nozzlelar, mekanik ekibimiz 

tarafından belirli akışkanlar mekaniği ilkesine bağlı kalınarak özgün bir şekilde 

tasarlanmıştır.  

• Aracımızda kullanmayı planladığımız robotik kol, mekanik ekibimiz tarafından 

aracımıza uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Böylece daha düşük bir maliyetle aracımıza 

en uygun robotik kolu üretmiş olacağız.  

• Sensörlerden en yüksek verimin alınabilmesi için sensörler ağırlık merkezine yakın bir 

noktaya konumlandırılması planlanmaktadır. Böylece araçtaki kontrol kartı ve görüntü 

işleme kartının en iyi şekilde doğru bilgiler alması sağlanabilecektir. 

• Araçlarımızda kullanmayı planladığımız pervanelerin 45 derecelik açıyla 

konumlandırılması aracımızın belirli eksenlerde belirli hareketleri yapmasına olanak 

sağlayacaktır. 

• Aracımızın stabilite kavramına uyumu için yüzdürücü ve ağırlıklar arasındaki 

mesafeyi belirli bir sınırda bulundurarak aracımızın dayanıklılığına ve düzgün bir 

paralel eksende gitmesine avantaj sağlayacaktır. 

 

Yazılım Özgünlüğü: 

• Aracın görüntü işleme ve yazılım kısmında hazır bir sistem kullanılmayacak olup 

kullanacağımız kodların tamamı yazılım ekibimiz tarafından özgün bir şekilde 

yazılacaktır.  

• Aracın çemberi tespit edip, tespit ettiği çembere eksensel uzaklıklarını hesaplayacak 

algoritma takım tarafından özgün olarak oluşturulacaktır. 

• Aracın görevlerde gerçekleştirmesi planlanan görüntü işleme, Raspberry Pi 4 

üzerinden Open CV algoritmalarıyla yapılacaktır. Fakat bunun yetersiz kalacağı 

düşünülerek makine ve yapay zekâ öğrenme algoritmaları ile otonomluk sağlanacaktır. 
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10. YERLİLİK 

 

Araçta kullanılacak ürünler mümkün oldukça belirlenilen imalat yöntemleri kullanarak 

takımın imkanlarıyla üretilme yoluna gidilecektir. Temin edilecek malzeme ve cihazlar için 

(varsa ve ihtiyaçları karşılıyorsa) yerli firma ve ürün tercih edilmiştir. Böylelikle ürün 

teminindeki zaman ve maliyet kaybı en aza indirgenmiş olacaktır.  

 

H-1 Su Altı Haznesi: 

Araçta kullanılacak elektronik kartların ve sensörlerin 

su sızdırmaz alanda korunması için yerlilik oranı %93 olan ve 

200 metre derinliğe kadar basınç dayanımı sağlayan bu su altı 

haznesi kullanılacaktır.  

https://www.deringezen.com/wp-

content/uploads/2021/03/Degz-Yerlilik-Raporu.pdf 

 

Güç Dağıtım Kartı: 

Araç içerisindeki sistemlerin güç kontrolünü tam 

anlamıyla gerçekleştirmesi, araçların kullanımını 

kolaylaştırması ve acil durumlarda aracın güvenli şekilde 

kapatılmasını sağlaması amacıyla güç dağıtım kartı 

kullanılmıştır. Yerlilik oranı %67 olan tamamen Türkiye’de 

üretilen ve üzerindeki sarf düşük maliyetli komponentlerin 

tamamı yurtdışından ithal edilmekte olan bu kart 

kullanılacaktır.   

https://www.deringezen.com/wp-

content/uploads/2021/03/Degz-Yerlilik-Raporu.pdf 

 

 

PETG Filament ve Polietilen Levha: 

Araçta kullanılacak iticilerin üretiminde PETG 

filament ve Polietilen levha kullanılacaktır. Takım olarak 

yerlilik kısmına verilen önemden dolayı bu filament 

ülkemizde yer alan ve ülkemizde üretilen bir şirketten 

alınacaktır. Böylece aracın yerlilik oranı artırılmış olacaktır.  

 

 

https://www.deringezen.com/wp-content/uploads/2021/03/Degz-Yerlilik-Raporu.pdf
https://www.deringezen.com/wp-content/uploads/2021/03/Degz-Yerlilik-Raporu.pdf
https://www.deringezen.com/wp-content/uploads/2021/03/Degz-Yerlilik-Raporu.pdf
https://www.deringezen.com/wp-content/uploads/2021/03/Degz-Yerlilik-Raporu.pdf
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