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SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ 

V : Hız [m/s] 

Re : Reynolds sayısı  

L : Hidrolik uzunluk [m] 

T : Sıcaklık [ ] 

μ : Dinamik viskozite [kg/m.s] 

ν : Kinematik viskozite [m²/s]   

P : Basınç [Pa] 

ρ : Yoğunluk [kg/m³]   

: Alanı  [m²] 

: Sürüklenme kuvveti katsayısı 

: Kaldırma kuvveti katsayısı 

       W : Ağırlık [kg.m/ s²] 

: Kaldırma kuvveti [kg.m/ s²] 

AUV : Autonomous Underwater Vehicle – Otonom Sualtı aracı 

İHA : İnsansız Hava Aracı 

ESC : Electronic Stability Control 

     GPS : Global Positioning System (Küresel Konumlama Sistemi) 

CPU : Central Processing Unit ( Merkezi İşlem Birimi) 

GPU : Graphics Processing Unit (Grafik İşlemci Ünitesi) 

HDMI : High Definition Multimedia Interface(Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam 

Arayüzü )    

IMU : Inertial Measurement Unit( Atalet Ölçüm Birimi) 

BEC : Battery Eliminator Circuit  (Pil Eleme Devresi) 

UBEC : Ultimate Battery Eliminating Circuit (Ultra Pil Eleme Devresi) 
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1. RAPOR ÖZETİ

İnsansız su altı araçları 1950’den beri genellikle batık arama ve denizaltı keşfi için 

kullanılmış günümüzde de hala geliştirilmekte olan teknolojilerdir. Titanik’in batığı da 

1985’te bu araçlar sayesinde bulunmuştur. Uzaktan radyo sinyalleri ile bir su üstü 

istasyonundan kontrol edilebildikleri gibi içlerindeki çeşitli sensörler sayesinde otonom 

harekette bulunmaları için de tasarlanabilirler. 2021 Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri 

İleri Kategorisi’nde su altı aracının otonom olması istenmektedir. Takımımız OCTAGON 

bu isteğin doğrultusunda otonom olan, temelinde dalgıçların su altı görüntüleme görevini 

tek başına üstlenmek isteyen bir araç tasarlamaktadır.  

Otonom bir su altı aracı yapmak çok yönlü bir projedir. Aracın su altında basınca, 

paslanmaya, çevreden gelebilecek olan olumsuz etkilere ve benzeri zorluklara 

dayanabilmesi için araç tasarımında fiziksel özellikler dikkatle hesaplanmalı, 

malzemelerin kaliteli olduğu kadar ekonomik de olması düşünülerek seçim yapılmalıdır. 

Aracın, otonom yazılımını doğru çalıştırabilmek için öncelikle sağlam bir elektronik 

tasarıma ihtiyacı olur. Elektronik tasarım sensörler, güç kaynakları, kamera gibi parçaları 

içerir. Birbirine en uyumlu parçaları seçmek hata riskini azaltacaktır. Elektronik kısımdan 

gelen güç ve veriler yazılıma aktarılmaktadır. Bu bölümde araç sensörler ile çevresinden 

aldığı bilgileri değerlendirerek görevini tamamlamak adına en doğru hareketi belirler. 

Belirlenen hareket motorlara emir olarak gönderilir, motorlar da bir düzen içinde çalışarak 

araca hareket kazandırır. Bu şekilde mekanik tasarım, elektronik ve yazılım bir araya 

getirilerek proje tamamlanabilir.  

OCTAGON makine, elektrik & elektronik ve yazılım bölümlerinde okuyan üniversite 

öğrencileri ile bir araya gelmiş bir takımdır. Projeyi başarı ile tamamlamak için proje 

analizi ve araştırmalar yapılmış, arşiv oluşturulmasının ardından da takım üyelerinin 

görevleri belirlenmiştir. Üyeler uyum içerisinde planlı olarak çalışacak ve eylüle kadar 

devam edecek bu uzun süreç en başarılı şekilde tamamlanacaktır.  

Bu rapor aracımızın ön tasarımını anlatmaktadır. Ön tasarım raporu takımın kısa bir 

tanıtımı ve görev dağılımının açıklanması ile başlar. 3. başlıkta aracın ön tasarımına 

geçilir. Bu başlık altında ilk mekanik tasarımda aracımızın önceden hazırlanmış görselleri 

ile tasarımı açıklanır. Fiziksel özellikleri, kullanılması planlanan malzemeler ve üretim 

yöntemlerine değinilir. Sonrasında elektronik kısımda aracın içine kurulacak 

mekanizmalar açıklanır, aracın nasıl çalışacağının bilgisi verilir. Bizim aracımız 

Raspberry Pi 4 ile Ubuntu platformunda ROS kullanan, jiroskop, barometre, ivmeölçer 

gibi sensörlerden yardım alan bir sisteme sahiptir. Başlığın son kısmında da aracın beyni 

olacak yazılım açıklanır ve algoritmalar anlatılır.  

Ön Tasarım Raporu’ndan farklı olarak Kritik Tasarım Raporu’na iki rapor arası 

farklılıkları özetleyen mevcut durum değerlendirmesi, yapılan testler ve edinilen 

tecrübeler de yer almıştır. Sonraki başlıklarda ise başta özetle projemizin canlı ve çevre 

sağlığı için dikkat edilecek noktaları, genel maliyeti, oluşabilecek risk ve onlara karşı 

alınacak önlemler, takımın projeye katabildiği özgünlük, tasarım sürecindeki yerlilik ve 

son olarak da rapor boyu kullanılan referanslara yer verilecektir. Hedefimiz başarılı bir 

proje çıkartmakla kalmayıp aynı zamanda bu süreçte kendimize hem akademik hem 

sosyal tecrübeler katmak ve kendimizi geliştirmektir. 
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2. TAKIM ŞEMASI

1.1. Takım Üyeleri 

mailto:sila.sevgioglu@ogr.sakarya.edu.tr
mailto:gamze.unal2@ogr.sakarya.edu.tr
mailto:alpay.duyar@ogr.sakarya.edu.tr
mailto:omerfaruksahiin@gmail.com
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mailto:ezgi.dogan@ogr.sakarya.edu.tr
mailto:berna.yilmaz8@ogr.sakarya.edu.tr
mailto:halilbrhmfdn@gmail.com
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1.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Aracımızın mekanik tasarımında değişiklikler yapıldı. İlk olarak bataryaların ısınma 

problemi için tasarlanan güç odası yerine akrilik tüpe pleksi şişirme yöntemiyle pil 

haznesi yapıldı. Suyla temas ettiği alan genişletilerek daha hızlı soğuması 

hedeflendi.  

Yapılan akış analizleriyle de güç odası alanını düşürmenin hızı arttıracağı görüldü. 

Araç içi akrilik tüp yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeye göre araç yeniden 

tasarlandı ve kabuk yapıda değişiklikler yapıldı.  

Kelepçe sistemimizin ilk karar olan bükme yöntemiyle üretildikten sonra, bükme 

yönteminden vazgeçildi. Alüminyum levha lazer kesim yöntemiyle imalatı 

planlandı. Aracımızın ÖTR ‘deki kabuk yapısı sızdırmazlık sağlamıyordu. 

Sızdırmazlık sadece akrilik tüpte mevcuttu. Yeni aracın kabuk yapısının 

sızdırmazlık sağlaması için tasarımında optimizasyonlar yapıldı. ÖTR deki 

tasarımımızda motorlar bağlantı elemanları ile şaseye montajlı şekilde dizayn 

edilmişti. Yeni tasarımda şasenin şekli değiştirilerek ön dikey motorlar aracın dış 

kısımlarına monte edilmiştir. Burada cıvata-kabuk-şasi bağlantısı oluşturulmuştur. 

Ön Tasarım Raporu’nda da belirttiğimiz Intel kameranın tedarik edilebilmesi 

durumunda sadece aracın ön kısmına konulacak ve tek cepheden görüntü işleme ile 

hareket sağlayacak bir kamera sistemi düşünülmekteydi. Kritik Tasarım sürecinde 

ise özellikle konumlandırma görevinde tabanı da tarayabilecek ikinci bir kamera 

kullanımına karar verilmiştir. 

Ön Tasarım Raporu sırasında seçilen ESC’lerin birçok yönden sistemimiz için 

yetersiz kaldığı görülmüş ve bu nedenle Kritik Tasarım Raporu’nda marka 

değişikliğine gidilmiştir. 



 

13 
 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

ŞEKİL 4.1 SİSTEM TARASIMI ŞEMASI 

 

Çalışmada önerilen modelin sistem blok diyagramı Şekil 3.1’ de özetlenmiştir.  Şekil 3.1 de 

gösterilen bağlantı okları, diyagramın anlaşılırlığı açısından en basit şekilde 

yerleştirilmiştir. Gerçek bağlantı noktalarını içermemektedir.  

Sistemimiz motor ünitesi, güç ünitesi, I2C destek modülü, sensörler, kameralar, acil 

durdurma butonu, LED, Raspberry Pi 4 (8gb) ve Pixhawk 2.4.8 (32 bit) uçuş kontrol kartı 

olmak üzere dokuz ana bölümden oluşmaktadır. Motor ünitesi, aracın suda hareketini 

sağlamak amacıyla yedi adet F2838 350KV 3-4S sualtı fırçasız DC motor ve yedi adet 

Skywalker 30A ESC ‘den oluşmaktadır. Güç ünitesi aracın ihtiyaç duyduğu enerjinin 

dağıtımında görevlidir. Bu ünite; Li-Po pil, güç modülü ve Pixhawk 4 güç yönetim 

modülünden (PM07) oluşmaktadır. I2C destek modülü, aracımıza ekleyeceğimiz 

sensörlerin Pixhawk uçuş kontrol kartıyla arasında köprü görevi görmektedir.  

Sensörler, denizaltımızda bulunan akrilik tüp içerisinde meydana gelecek herhangi bir 

olumsuz durumun farkına varmamızı sağlayan entegrelerdir. Bu entegreler basınç sensörü, 

MPU 9250 ve yağmur sensörüdür.  

Aracımızın kamera ünitesinde Raspberry Pi kamera v2 ve Intel RealSense Depth kamera 

bulunmaktadır. Kameraların görüntü işleme ve yapay zekâ algoritma hesaplamaları ile yön 

bulma ve rota hesaplamasını yapabilmesi için, kameralarımız en iyi pozisyonda 

yerleştirilecek böylece algılayıcı görevi görmeleri sağlanacaktır.  

Acil durdurma butonu DC kontaktör ve su geçirmez butondan oluşmaktadır. Bu buton 

gerçekleşecek herhangi bir olumsuzlukta dışardan erken müdahalenin yapılabilmesine 
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imkânı sağlamaktadır. Böylece oluşabilecek olumsuzluklardan en az zarar ile kurtulma 

planlanmaktadır.  

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

 

 

Şekil 4.2 Mekanik Tasarım Süreci Şeması 

 

Mekanik tasarım sürecinde farklı araç tasarımları düşünülmüştür. Şekil 4.3 de, tasarlanan ilk 

prototipler gösterilmiştir. Hafif ve ergonomik bir yapı için iskelet gövde kullanılmıştır. Bu 

araçlar hidrodinamik kararlılığın yeterli olmaması sebebiyle uygun görülmemiş bu yüzden 

verimli bulunmamıştır. 

 

Şekil 4.3 İlk Araç Tasarımları 
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Malzeme seçimi, bileşenlerin konumlandırılması ve üretim yöntemlerinin belirlenmesi ile araç 

tasarımı ön tasarım raporunda gösterilmiştir. Şekil 4.4 ‘de ÖTR araç tasarımımız belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 4.4 ÖTR Araç Tasarımı 

 

Yapılan araştırmalarla birlikte KTR için aracın dizaynında birçok değişikliğe gidilmiştir. 

Üretim yöntemleri ve malzeme seçiminde değişiklikler yapılmıştır. Araç Şekil 4.5 ’de 

belirtilmiştir. Aracımızın motorları en dış kısma konumlandırılmış, yuva şeklindeki tasarımdan 

vazgeçilmiştir. Şekil 4.5 ’de gösterilmektedir. Ayrıca aracımızın Güç odası eklentisi de 

kaldırılmış yerine batarya konumlanabilmesi için pleksiglas tüpümüze şişirme yöntemiyle yuva 

açılmıştır. Bu şekilde aracın hızında, yapılan analizler sonucunda artış gözlemlenmiştir. Ayrıca 

bunu yapmamızdaki en büyük etken batarya da olağandışı bir durum olduğunda ek sensör 

gerekmeden aracın kendi sensörleri sayesinde algılayabileceğimiz olmasıdır 

 

Şekil 4.5 Aracın Son Hali-1 
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Şekil 4.6 Aracın Son Hali-2 

 

 

 

 

Şekil 4.7 Aracın Son Hali-3 
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Aracın Bölümleri 

İnsansız su altı aracımız alt ve üst kabuk; şase ve kelepçe, akrilik tüp; motorlar ve pervanelerden 

oluşmaktadır. Bu bölümler Şekil 4.8 ve Şekil 4.9’da gösterilmiştir. Ayrıntılı olarak aşağıda 

açıklanmıştır.    

 

Şekil 4.8 Araç Bölümleri-1 

 

 

 

Şekil 4.9 Araç Bölümleri-2 
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Alt ve Üst Kabuk  

Hidrodinamik kararlılığı sağlamak için kabuk tasarımı yapılmıştır. Kabuklar tüpün ekstra 

korunmasını sağlamak için de önem arz etmektedir çünkü kabuk yapı da sızdırmazlığı 

sağlayacaktır. Elektronik devre elemanları bu sayede iki aşamalı bariyerle korunacaktır.  

Kabuk tasarımı alt, üst kabuk olacak ve birbirine monte edilecek şekilde 3D yazıcıdan basılması 

planlanmaktadır. Kabuklar birbirine sıkı geçme şeklinde bağlanacak olup ekstra koruma için 

vidalama ve üstüne epoksi reçine sürülmesi planlanmaktadır. 

Kabuk yapıyı oluşturan adımlar: 

• Kabuk ilk olarak 3d yazıcıda basılacaktır 

• Alt ve üst kabuk birbirine sıkı geçmeyle montajlanacaktır 

• Daha emniyetli olması adına vidalama işlemi yapılacaktır. 

• Kabuk yüzeyinde oluşan kılcal çatlakları önlemek için epoksi işlemi uygulanacaktır. 

• Son olarak aracın yüzeyinde sürtünmeyi azaltmak için hidrofobik kaplama 

yapılacaktır. 

 

Şase ve Kelepçe  

 

Şekil 4.10 Şase ve Kelepçe Tasarımı 

Şase sistemi, akrilik tüp kabuk ve motorları bir arada tutmak için tasarlanmıştır. Araç üzerinde 

maximum gerilme şase sisteminde oluşacağından daha dayanıklı olması için alüminyum 

malzemesi tercih edilmiştir.  

Şase ve kelepçeler 10 mm’lik alüminyum levhadan lazer kesim yöntemiyle imal edilecektir. 

Şase ve kelepçe tasarımı şekil 4.6 da gösterilmiştir.  Alüminyum levha kullanılmasındaki ana 

sebep kolay şekil verme kabiliyetidir. Ayrıca maliyet açısından da çok uygundur. ÖTR’de 
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belirtilen kutu profillerin bükme yoluyla şekil verme işleminden, üretim zorluğundan dolayı 

vazgeçilmiştir.   

Şasemiz, CNC lazer kesim yöntemiyle istenilen kısımlara şekil verdirilecek olup kesilen 

parçalar daha sonrasında kaynak yöntemiyle birleştirilecektir. Şasemiz dört kelepçe ve iki yan 

parçadan imal edilecektir. Kesilip kaynaklanacak parçalar da Şekil 4.8 ’de belirtilmiştir.  

 

Şekil 4.11 Şase Tasarımında Kaynaklanacak Parçalar  

 

Şase ve üst kelepçe birleşimi ile akrilik tüp çevrelenmiş ve cıvatalı bağlantı ile sabitlenmiştir. 

Şekil 4.7 ’de montaj bağlantı görseli verilmiştir.  

 
Şekil 4.12 Şase ve Kelepçe Montaj Bağlantı 
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Sistemi bir bütün halinde test etme fırsatı bulamasak da gerek mekanik gerek yazılım 

kısımlarında parça parça kısımlara yoğunlaşıp onların denemelerini ve testlerini prototip 

(hurda) parçalardan yapılmakta olup aşağıda kelepçe sistemimizin ilk kararımız olan bükme 

yöntemiyle üretilmiş halini görmektesiniz. Bükme yönteminden vazgeçmemizin (Sadece son 

çare olarak kullanılacaktır) asıl sebeplerinden bir tanesi birleşim yerlerinde oluşan yaklaşık 7 

mm ’lik boşluklardır. Bu boşluklar Lazer kesim sonrası kaynaklı imalatta oluşmamaktadır. 

 

 

Şekil 4.13 Kelepçe Bağlantı Denemelerimiz 

Levhaların kütlesi 10 mm et kalınlığı için 27,2 kg/m2’dir. Maksimum 1,45 metre levha 

kullanılacaktır. Maksimum şase ağırlığımız 10 mm et kalınlığı ve 10 mm genişlik için 0,548 

kilogram hesaplanmıştır.  
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Yatay itki motorlarının 45 derece açıyla yerleştirilmesi uygun görülüp, şasemize yatay itki 

motorlarının monte edileceği kısımlar 45 derecedir. 

 

Akrilik Tüp 

Elektronik kartların, sensörlerin ve kameranın, kısacası elektronik sistemlerin su geçirmezliğini 

sağlayan bu tüpü kullanma sebebimiz su geçirmez özelliğiyle birlikte yüksek basınca dayanaklı 

olmasıdır. Ayrıca akrilik malzemeden olması bu tüpe hafiflik de sağlamaktadır.  

Akrilik tüp aşağıdaki istenilen ölçülerde satın alınacaktır. 

 

Şekil 4.14 Akrilik Tüp Boyutları 

ÖTR’de planlanan güç odasının alüminyum malzemeden imal edilip tüpün alt tarafına 

konumlandırılması fikrinden üretim zorluğu ve verimli olmaması sebebiyle vazgeçilmiştir. Bu 

fikir geliştirme yoluna gidilmiştir. Akrilik tüpün güç odası kısmı alt tarafa pleksi şişirme 

yöntemiyle bir pil haznesi şeklinde oluşturulacaktır. Bataryalar bu kısma yerleştirildikten sonra 

elektronik devrelerden ayıracak şekilde bir levha konulması düşünülmektedir. Bu levha aynı 

zamanda tüpün içindeki elektronik sistem ile bataryalar arasında ısı geçişini önlemek ve 

elektronik gürültüyü engellemek için kullanılacaktır. Pil haznesi kabuktan dışarı doğru olup 

direkt suyla teması sağlanacaktır. Bu şekilde bataryaların soğuması amaçlanmaktadır. Başka 

soğutma yöntemine gerek duyulmamıştır.  

Akrilik tüpün sızdırmazlığı flanş ve o-ringler ile sağlanacaktır ve kablo giriş çıkışları ise 

konnektörler ile sağlanacaktır. 

Akrilik tüpün içinde ayrıca elektronik sistemleri taşıyacak bir levha bulunmaktadır (Şekil 4.8).  

Bu levha elektronik sistemlerin sarsıntısını azaltması ve ekstra soğutma sağlaması için 

alüminyumdan üretilecektir. Şaseye kelepçe sistemi ile sabitlenecek bu tüpün, kelepçe ile 

akrilik tüp arası kauçuk ile kaplanacak olup; bu kauçuk kaplama ile kelepçelerin tüpe zarar 

vermesi önlenecek ve ekstra sıkıştırma sağlanacaktır. 
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       Şekil 4.15Akrilik Tüp Tasarımı ve İç Levha Sistemi 

 

MOTORLAR, PERVANELER VE MOTOR BAĞLANTILARI 

Motorlar ve Pervaneler  

Takımımız TEKNOFEST görevlerini en kısa sürede yerine getirmek amacıyla hareket 

kabiliyetini yükseltmek ve kat ettiği yolu hızlı alabilmesi için motor sayısının fazla olmasını 

tercih etmiştir. Aracın nihai tasarımında yedi motor kullanılacaktır. Bu motorların dördü yatay 

olup rota konumlanmasını, diğer üç motor da dikey şekilde olup düşey hareketini sağlayacaktır. 

Aracımız manevra ve dönüş hareketlerini yatay konumlandırılmış motorlarımızın güç kesmesi 

ve güç arttırması ile sağlayacaktır.   

Motor tasarımımız üç kısımdan oluşmaktadır. Pervane, motor ve nozul olarak tasarlanmıştır 

montajlı ve patlatılmış görselleri şekil 4.9 ve şekil 4.10’da belirtilmiştir. Pervane ve nozul 

tasarımı 3D yazıcıdan PETG filamentten üretilecektir.  

Özgünlük açısından pervane ve nozul tasarımı motor boyutlarına göre özel olarak tasarlanıp 

katı model oluşturulmuştur. Nozul geometrisi İtki gücünü daha fazla artırmak için çıkış tarafına 

doğru çapı azalan şekilde tasarlanmıştır.  Ayrıca bu tasarımında ön kısımda bulunan motor tutucu 

nozula birleşik şekilde dizayn edilmiştir. 3D yazıcıdan tek seferde basılması hedeflenmektedir 
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Şekil 4.16 Motor Tasarımı Montajlı  Görseller 

 

Şekil 4.17 Motor Tasarımının Patlatılmış Hali 
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Motor Bağlantıları 

Motorlar şase üzerine 3D yazıcıdan çıktı olarak alacağımız, motor bağlantı elemanları 

yardımıyla bağlanacaktır. Bu bağlantı elemanları dikey ve yatay itkileri sabitlemek için iki 

farklı şekilde tasarlanmıştır. Bu bağlantıların şaseye montajı ise vida ve cıvatalarla 

sağlanacaktır. Verilen görsellerde bu vida delikleri ve bağlantı yönleri ayrıntılı olarak 

gösterilmiştir. 

Yatay İtki Sağlayan Motorların Bağlanması 

3D yazıcıda PETG filamentten üretilecek olan bu parça yatay yönde hareketi sağlayan 

motorların şaseye bağlanmasında ara eleman görevi görecektir. Bu Bağlantı elemanlarının şase 

ve motora montajı vidalarla sağlanacaktır. Vida yuvaları şekil 4.11 ve 4.12’de belirtilmiştir.  

 

Şekil 4.18 Motor bağlantısı 

 

Şekil 4.19 Cıvata-Kabuk-Motor ilişkisi 
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Dikey İtki Sağlayan Motorların Bağlanması 

3D yazıcıda PETG filamentten üretilecek olan bu parça dikey yönde hareketi sağlayan 

motorların şaseye bağlanmasında ara eleman görevi görecektir. Dairesel şekilde olup, U profil 

yapısı şaseyi arasına alacak şekilde tasarlanacak ve hem hacimden hem de boyuttan kazanç 

sağlanacaktır.  Şekil 4.13 ‘de belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 4.20 Motor bağlantısı 

 

Hareket Kabiliyeti 

Motorlar denge halinde stabil bir haldeyken hareket ederken pervaneler belirlenmiş yönlere 

eksenin sağ ve sol tarafı bir tarafı saat yönü diğer tarafı ise saat yönünün tersine dönmek üzere 

ayarlanmıştır. Bu ayarlama olmasaydı bütün pervaneler saat yönünde dönseydi eğer aracımız 

stabil hareket etmekte zorlanacak çünkü aracın arkasında bıraktığı iz sürekli tek bir yönde 

toplanacaktı. Fakat bu verdiğimiz ters yönlerde hareket sayesinde aracımız stabilizesini 

korumaya devam edecektir. 
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Şekil 4.21 Motorların Stabil Çalışma Yönleri 

 

Bunun dışında aracımız istediği bir yöne x, z ya da y ekseninde yönelmek için pervanelerini 

birbirinden bağımsız ve değişken hızlarda çalıştırmalıdır. İstediğimiz yönelime göre 

pervanelerin çalışmaları aşağıdaki görsellerde ok yardımıyla anlatılmıştır. 

Dibe Batmak için: 

 

Şekil 4.22 Motorların Aşağı Yönelimli Çalışması 

 

 

 

 

 

CW 

CW 

CW 
CCW 

CCW 

CCW 

Dengeleyici 
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Yüzeye ekstra hızlı çıkmak için: 

 

Şekil 4.23 Motorların Yukarı Yönelimli Çalışması 

 

Hidrodinamik Sönümleme Kuvvetleri 

Bir cisim suda hareket ederken, cismin hareketine ters yönde etki eden ana kuvvetler 

hidrodinamik sönümleme kuvvetleridir. Bu sönümleme kuvvetleri esas olarak sürüklenme 

(drag) ve kaldırma (lift) kuvvetleri ile lineer yüzey sürtünmesinden kaynaklanmaktadır. Lineer 

yüzey sürtünmesi, sürüklenme kuvvetiyle karşılaştırıldığında ihmal edilebilir düzeydedir ve bu 

nedenle, genellikle sönümleme kuvvetlerini hesaplarken yalnızca sürüklenme ve kaldırma 

kuvvetlerini hesaba katmak yeterli olmaktadır [4]. 

 

Sabit bir hızda giderken, motorların ürettiği itme, aracın sürüklenme kuvvetine (drag force) 

eşittir, yani 

İtme = Sürüklenme = 
1

2
𝜌. 𝑉2. 𝐴. 𝑐𝐷                                                                               

Burada 𝜌 su yoğunluğu, V aracın hızı, A etkidiği yüzey alanı ve 𝑐𝐷sürükleme katsayısıdır. 

Denklemde bulunan 𝑐𝐷 sürüklenme katsayısı yapılan akış analizlerinden tespit edilip motorların 

uygulayacağı belli bir kuvvette aracın ortalama hızının hesabı yapılabilmektedir. 

Tahrik sistemi için güç tüketimi hızın fonksiyonu olarak değişir. 

İtme Gücü= İtme x V = 
1

2
𝜌. 𝑉3. 𝐴. 𝑐𝐷      

AUV ‘lar da araç üzerinde bulunan bir bataryadan güç sağlanacağı için minimum düzeyde 

enerji kullanılmalıdır. Fakat aracın verilen görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmesi için 

aracımızda 7 motor kullanılmakta olup bu durumda fazla güç çekmektedir. Araç için ideal güç 

ve hızı elde etmek bir optimizasyon problemi haline gelmektedir. Bu yüzden motorların 

uyguladığı kuvvetleri düşürmek adına aracımız, geometrisi bakımından düşük sürüklenme 

kuvveti ve yüksek kaldırma kuvveti olması göz önüne alınarak tasarlanmıştır.  

Aracın en dıştaki kabuk yapısı bundan dolayı su geçirmeyecek şekilde ve türbülans bölgeleri 

oluşturmaması adına akış çizgilerine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. 
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Akış Analizleri 

Aracımızın akış analizleri ANSYS 20.2 Fluent yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Aracın 2 m/s hızında üç boyutlu analizleri yapılmıştır. Akışı simüle etmek için sıkıştırılamaz 

akış şartlarında, Sabit Navier-Stokes (RANS) denklemleri kullanılmıştır. Akışın rejmini 

belirlemek için Reynolds sayısı kullanılmaktadır. 

 

Re = 
𝜌𝑉𝐿

𝜇
                                                                                                                   

 

Burada 𝑉 𝑜𝑟𝑡alama akış hızı (m/s), L hidrolik uzunluk (m), 𝜇 akışkanın dinamik viskozitesi 

(kg/m s), 𝜌 akışkanın yoğunluğu (kg/ 𝑚3) olmaktadır. 

Dış akışta Reynolds sayısı 105’ den küçük ise laminar akış, büyük ise türbülanslı akış olarak 

adlandırılır. Bu akışta Reynolds sayısı 6.714 x 106 olarak bulunur. 

    Tablo 4.1. Matematik modelinin özellikleri                                 Tablo 4.2. Akışkanın özellikleri  

Model Geometrisi 2D 

Sıkıştırılamaz akış ρ=sabit 

Türbülans modeli k-ε 

İzotermal akış  T=sabit 

     

 

 

 

 

Şekil 4.24  Hız-Akış Çizgiler Görseli 

Yoğunluk ρ=997 kg/ m^3   

Dinamik viskozite μ=0,000891 kg/m.s  
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Şekil 4.25 Basınç Kontur Görseli-2D Yan 

 

 

Şekil 4.26 Hız Vektörleri-Ön Görünüş 
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Şekil 4.27 Hız Akış Çizgiler- 2D Yan görünüş 

 

Yapılan akış analizleri sonucunda araç yüzeyinde, suyun maksimum hızı 2,59 m/s olarak 

bulunmuştur.  

Yapılan analiz sonucunda sürüklenme kuvveti, 2 m/s hız için 88 N bulunmaktadır. Analizden 

cd=0.84, cl=0.00018 katsayıları bulunarak motorların uygulaması gereken itki kuvvetleri ve 

aracın ortalama hızı aşağıdaki şekilde bulunmaktadır. 

 

𝐹𝐷 =
1

2
𝜌𝑉2𝐴𝑐𝐷                                 

𝑐𝐷 = 2𝑥
1

997𝑘𝑔/𝑚3𝑥 (2
𝑚
𝑠 )

2

𝑥0.0537𝑚2 
 

 

 𝑐𝐷 =0,84 bulunmaktadır.  

Satın alınan F2838 dc fırçasız motorumuz 2,4 kg itme sağlayabilmektedir. Motorlarımız yarı 

güçte çalışırken 1,2 kg itme yani 11.78 N itme sağlayacaklardır. Yatayda 4 motor yarı güçte 

çalışırken toplam 47.12 N itki kuvvetiyle oluşan ortalama hızı Denklem 4.1’den aşağıdaki 

şekilde bulunur. 

𝑉2 =  2𝑥
1

997𝑘𝑔/𝑚3𝑥0.0537𝑚2𝑥0.84𝑥47.12𝑁  
 

V= 1,44 m/s  
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Analiz sonucunda bulunan sürüklenme kuvveti ile aracın motorlarının yarı güçte ürettiği itme 

kuvveti hesaplandığında aracın ortalama yatay hızı 1,44 m/s bulunmuştur.  

Aracın hızı arttırmak ve türbülans bölgelerini düşürmek adına analiz verileri ışığında dış kabuk 

yapısına konfigürasyonlar yapılmıştır. Ayrıca güç odası alanı azaltılarak aracın hızında önemli 

ölçüde artış sağlanmıştır. 

Basınç verilerine bakıldığında aracın komponentleri için risk oluşturmayacak düzeyde bir 

basınç saptanmıştır. 

Pervane tasarımı için akış analizleri yapılmıştır. Fırçasız DC motorlarımızın yarı güçte 

çalışması durumunda pervaneyi 180 rad/s devirde döndürecektir. Analiz basitleştirilmiş bir 

geometri ile simüle edilmiştir. 

 

 

Şekil 4.28 Pervane Hız Akış Çizgileri-1  
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Şekil 4.29 Pervane Hız Akış Çizgileri-2  
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4.1.2 Malzemeler  

Bu bölümde su altı aracı üzerinde kullanılan bütün malzemeler tablo halinde listelenmiş, adet 

sayıları ve satın alınacaklar belirtilmiştir Daha sonrasında kullanılacak olan malzemelerin 

mekanik ve fiziksel özellikleri anlatılmıştır.  

Tablo 4.3 Malzeme Tablosu 

  Komponent Malzeme  Adet Üretilecekler- satın 

alınacaklar 

 Üst Kabuk PETG Filament 1   

 Alt Kabuk PETG Filament 1 
  

 Şase Alüminyum 6061 1 
  

 Silindirik Tüp Akrilik  1 
  

 Ön Kubbe Akrilik  1 
  

 Ön Flanş  Alüminyum 6061 1 
  

 Arka Flanş Alüminyum 6061 1 
  

 Ön Kapak Alüminyum 6061 1 
  

 Arka Kapak Alüminyum 6061 1 
  

 Motor Pervanesi PETG Filament 1 
  

 Nozul PETG Filament 1 
  

 Dikey motor sabitleme 

aparatları 
PETG Filament 3 

  

 Yatay Motor sabitleme 

aparatları 
PETG Filament 4 

  

 İç Levha Alüminyum 6061 1 
  

 Bağlantı Çubukları (iç levha) Alüminyum 6061 3 
  

 Vida ve Somunlar AISI 316 - 
  

 Yüzdürücüler Sünger - 
  

 Konektör Alüminyum 6061 10 
  

 O ring conta Plastik 6 
  

 İnsert Pirinç - 
  

Koyu maviler satın alınacakları, Açık mavi olanlar ise üretilecekleri göstermektedir. 

 



 
 

34 
 

• PETG Filament (Polyethylene Terephthalate Glycol-Modified) 

Su altı aracımızda alt, üst kabuk, motor pervanesi, nozul ve motor sabitleme aparatları PETG 

filamentten üretilecektir. 3D yazıcı kullanılarak PETG filamentten basımı yapılacaktır. Bu 

malzemenin seçilmesindeki en büyük etken PLA ve ABS’ye göre dayanımının yüksek 

olmasıdır. Teknik özellikleri şöyledir: 

✓ Gücü: Yüksek | Esneklik: Orta | Dayanıklılık: Yüksek 

✓ Kullanım zorluğu: orta 

✓ Büzülme: Minimal 

✓ Suda çözünme: Hayır 

Tablo 4.4 PLA, ABS ve PETG Karşılaştırmalı özellikleri (1- en kötü; 5- en iyi) [16] 

  FİLAMENT PLA ABS PETG 

 Sertlik (1-5) 3 3 4 

 Dayanıklılık (1-5) 2 3 4 

 Esneklik (1-5) 1 1 3 

 Baskı Kolaylığı (1-5) 5 3 4 

 Uygunluk 
Prototipleme ve 

diğer ürünler  

Son kullanım 

parçaları ve 

koruyucu kutular 

Yüksek darbe ve 

yüksek gerilimli 

parçalar 

 Basım Sıcaklığı 200-235°C 240-260°C 245-265°C 

 Güçlü Yanı 
Tamamen doğal ve 

doğada çözünür 
 Güçlü ve dayanıklı 

Son derece 

dayanıklı ve esnek 

 

• Alüminyum 6061 

Aracımızda şase, ön ve arka flanş, ön ve arka kapaklar, iç levha, bağlantı çubukları ve AL6061 

serisinden üretilecektir. Alüminyum olarak genelde kullanılan dört seri bulunmaktadır. Bunlar 

AL5083, AL6061, AL6082, AL7075 serileridir. Seri sayısı büyüdükçe mukavemeti artar ancak 

maliyeti de bu oranda artmaktadır. Tablo 4.3’de alüminyum serilerinin mekanik özellikleri 

karşılaştırılmıştır. 

AL6061 yüksek mukavemet, işlenebilirlik, kaynak kabiliyeti ve korozyona karşı iyi bir direnç 

sağladığı ve maliyeti daha uygun olduğu için tercih edilmiştir.  
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Tablo 4.5 Alüminyum 6061’in Mekanik Özellikleri [13] 

Seri  Alaşım 
Çekme Mukavemeti              

(Mpa) 

Akma 

Mukavemeti         

(%) 

 Uzama             

(Min-%) 

Sertlik              

(HB) 

Yoğunluk         

(g/cm^3) 

5083 AlMg4,5Mn 275 125 15 75 2,73 

6061 AlMgSiCu 343 318 11 95 2,7 

6082 AlMgSi1 358 310 10 95 2,7 

7075 AlZnMgCu1,5 533 462 8,5 150 2,8 

 

 

• Akrilik 

 

Su sızdırmazlık sistemimizin büyük çoğunluğunu oluşturan ve içinde elektronik parçaları 

barındıran tüp akrilik malzemeden tercih edilip satın alınacaktır. Ön kubbe akrilik malzemeden 

pleksi şişirme yöntemiyle imal edilecektir. Bu kısım saydamlığı ile kameraya görüş açısı 

sağlayacaktır. Ayrıca tüpün ve ön kubbenin akrilik olması hafiflik açısından önem arz 

etmektedir.  

 

• Epoksi Reçine 

Yüksek yapıştırma gücü ve başarılı kimyasal direnci ile bilinmiş plastik bir malzemedir. Suya, 

aside ve alkaliye direnci çok iyidir, zamanla direnç özelliğini yitirmez. Su altında oluşacak 

çatlak oluşumuna karşı ve sızdırmazlık için kullanılması planlanmaktadır. 

Epoksi uygulaması ayrı kaplarda gelen iki şurup kıvamında bileşenin karışımıyla 

yapılmaktadır. Bunlar reçine ve sertleştiricidir. Termoplastik bir tepkime vermektedir. 3D 

yazıcıdan çıkan parçalardaki suyun kılcal çatlaklardan taşmasını önlemek için tek kat ya da iki 

kat şeklinde uygulanacaktır. Pürüzsüzlük ve sızdırmazlık hedeflenmektedir. Çevresel etkilere 

karşı da daha dayanıklı olacaktır.  

 

 

 

 

• AISI 316 

Vida ve somunlar bu malzemeden seçilecektir. Bu malzemenin seçilmesindeki en büyük sebep 

paslanmaz ve yüksek mukavemetli olmasıdır. Suyun içinde çalışmasından dolayı uzun süreli 

kullanımlar için paslanmazlık çok önemli bir mevzudur. Yüksek korozyon direncine sahiptir. 

Aşağıda tablo 4.4’de 316 ve 316L malzemelerinin mekanik özellikleri verilmiştir. Vida ve 

somunlarda yüksek çekme ve akma dayanımı olması istendiğinden AISI 316 paslanmaz çeliği 

tercih edilmiştir. 
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Tablo 4.6 AISI 316 Mekanik Özellikler [17] 

 

 

 

 

 

 

• Süngerler  

Aracın suda yüzerliliğini sağlamak için süngerler kullanılacaktır. Bu süngerlerin yoğunluğunun 

çok düşük olması sebebiyle bağlı olduğu cismi de kolayca yukarı taşımaktadır. Gerekli 

görüldüğü miktarda araca eklenecektir. 

 

Şekil 4.30 Yüzdürücü Süngerler [15] 

• İnsertler 

PETG filamentten üretilen kabuk tasarımımızdaki alt ve üst kabukları birbirine montelemek 

için vida kanalı olarak kullanabilmek adına insertler kullanılacaktır. Pirinç malzemeden olan 

insertler hem paslanmaz yapıda olup hem de korozyona karşı dirençli parçalardır.  

Kalite  

Çekme 

Dayanımı 

Min (Mpa) 

Akma 

Dayanımı 

Min (MPa) 

Uzama (50 

mm de %) 

Sertlik 

Rockwell B 

(HRB) max 

Brinell          

(HB) max 

316 515 205 40 95 217 

316 L 485 170 40 95 217 
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4.2.3 Üretim Yöntemleri 

 

Şekil 4.31 Üretim Yöntemleri Şeması 

3D Yazıcı  

Kabuğun su basıncına, çarpmalara, sürtünmeye, delinmeye dayanıklı olması için PETG 

filament tercih edilmiştir. Basılacak parça çok büyük olduğundan, kabuk parçalar halinde 3D 

yazıcıdan basılıp sonradan birbirine montajlanacaktır. Yapıştırma işleminden sonra gövdenin 

yüzey kalitesinin arttırılması için zımpara işlemi uygulanacaktır. 3D yazıcıların basma 

kalitesinden dolayı oluşan boşlukların doldurulması için kabuk yüzeyine epoksi sürülecektir. 

Suyla temas etmeyen ve gerilmelere maruz kalmayan kamera montaj elemanları 3D yazıcı ile 

üretilecektir. Aynı zamanda motor pervanesi, nozul ve motor sabitleme aparatları da 3D yazıcı 

ile üretilecektir. 3D seçilmesindeki sebep şekillerin karmaşıklığından dolayı üretim zorluğunu 

en aza indirmektir. 

        Üretilecek Parçalar→Alt-Üst kabuk/ Motor Pervanesi/ Nozul/ Motor Bağlama 

aparatları 

 

Lazer Kesim Uygulaması 

Alüminyum 6061 levhanın tasarıma uygun olarak işlenmesi için kullanılan yöntem lazer kesim 

CNC’dir. Alüminyum kutu profili bükme yoluyla tasarım gerçekleştirilmesi planlanmıştı ancak 

bükme zorluğundan dolayı bu işlemden vazgeçilmiştir. Araç şasesi işleniş açısından fazla detay 

gerektirdiği için lazer kesim yöntemi tercih edilmiştir. Şase üzerindeki vida delikleri lazer 

kesim CNC ile değil freze yöntemi ile oluşturulacaktır. 

        Üretilecek Parçalar→ Şase/ İç levha/ flanşlar/ kapaklar  

Freze Uygulaması 

Lazer kesim ile işlenmiş parçanın yüzeyinde vida delikleri bulunmamaktır. Bu vida deliklerinin 

oluşturulması için freze uygulaması tercih edilmiştir. Hareketli takım ucu ile birlikte şase 

üzerinde vida deliklerinin daha uygun bir şekilde işleneceği düşünülerek bu işlem tercih 

edilmiştir.  

        Uygulanacak Parçalar→Şase/ Kabuk 

3D YAZICI

LAZER KESİM

FREZE

KAYNAK

ZIMPARALAMA

HİDROFOBİK KAPLAMA

PLEKSİ ŞİŞİRME
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Kaynak 

Şase tasarımı için frezeyle delikler açma işleminden sonra son işlem aşaması olarak kaynak 

yapılacaktır. Alüminyum olduğu için şase malzemesi birleştirme yönünden en uygun imalat 

yöntemi kaynaktır. 

        Uygulanacak Parçalar→ Şase 

 

Zımparalama  

3D yazıcıda üretilmesi planlanan Kabuk, motor pervanesi, nozul gibi parçalar, akışa engel 

olmaması açısından zımparalanacaktır. Yüzey pürüzsüzlüğü istendiği için bu işlem seçilmiştir. 

        Uygulanacak Parçalar→ Kabuk/ Motor pervanesi/ nozul 

 

Hidrofobik kaplama  

Aracın kabuk yüzeyine zımparalama ve epoksi işlemlerinden sonra hidrofobik kaplama 

yapılması planlanmaktadır. Ana fonksiyonu yüzeyi suya karşı korumak ve gelen suyu olduğu 

gibi yansıtarak yüzeyden uzaklaştıran nano boyutlu kaplamaya hidrofobik kaplama denir [14]. 

Kabuğa aerosol sprey yoluyla uygulanacaktır.  

Katı bir yüzey ile doğrudan temas halinde olan akışkanlar viskoz etkilerinden dolayı yüzeye 

yapışırlar. Bu olaya kaymama koşulu denir. Hidrofobik kaplamayla, kabuk yüzeyine tutunan 

su moleküllerinin kaymama koşulu oluşturmasını engellenerek yüzeydeki sürtünme 

dirençlerinin büyük ölçüde azaltılması hedeflenmektedir [14].  

 

Şekl 4.32 Normal Yüzey ve Hidrofobik Yüzeyde Su Davranışı [14] 

 

        Uygulanacak Parçalar→ Alt- üst kabuk/ motorlar 

Pleksi Şişirme 

Aracın pil haznesi kısmı ve ön kubbe pleksi şişirme yöntemiyle yapılacaktır. Tüpün akrilik 

olması sebebiyle pleksi şişirmeyle şekil verme işlemi daha uygun bulunmuştur.  

        Üretilecek Parçalar→ Akrilik tüp/ ön kubbe 
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4.1.1 Fiziksel Özellikler 

       Araç Boyutları 

 

 

Şekil 4.33 Araç Boyutları 

 

Araç boyutları yukarıda mm cinsinden verilmiştir, kompakt ve küçük olması için özen 

gösterilmiş bu özen görevlerin (kapı geçişleri ve konumlanma) daha kolay yapılmasında 

takımımıza büyük yarar sağlayacaktır. 
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Ağırlık ve Montaj Bileşenleri 

         Şekil 4.34 Bileşen Ağırlıkları 

 

         Şekil 4.35 Motor Bileşen Ağırlıkları 

***ağırlıklar gram cinsindendir. 
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Yukarıdaki Şekil 4.34 ve 4.35’de sisteme ait mekanik ve elektronik sistem taşıyıcılarının yaklaşık 

ağırlıkları verilmiştir bu ağırlıkların toplamı 4750 gram gelmektedir. 

Elektronik sistemlerin toplam ağırlığı ise 3150 gramdır. 

Toplam araç ağırlığı 7900 gram civarındadır. 

Yüzerlilik ve Denge 

Bir cismin su altındaki stabilitesi, cismin kütle merkezi 𝐺 ile kaldırma kuvveti merkezi 𝐾’ın 

birbirlerine göre konumlarına bağlıdır. 𝐺, 𝐾′𝑛𝚤𝑛 altında bulunmalı, yani kütle merkezi aracın 

alt yarısına konumlandırılmalıdır. Bu sayede aracın dengesini bozucu bir etki karşısında cismi 

eski konumuna getiren bir geri çağırıcı moment(döndürme momenti) oluşmaktadır.Bu yüzden 

aracımız için statik açıdan kararlı bir tasarım yapmak adına Li-po pillerin akrilik tüpün alt 

kısmında oluşturulacak bir pil haznesi bölümünde bulunmasına karar verildi [1]. 

 

Döndürme Momenti denklemi aşağıda verilmiştir 

𝑀= W x hsin𝜃  

 

Aracımız suda askıda kalması ya da yüzmesi beklenmektedir. Yüzerlilik için kaldırma kuvveti 

ve ağırlığın oluşturduğu dengenin hesaplanması aşağıdaki gibidir. 

𝐹𝐾 = 𝑉𝑏.𝑑𝑠.𝑔 

Bu denklemde 𝑉𝑏, cismin batan hacmidir ve aracımız için 0.01542 𝑚3 hesaplanmıştır. 𝑑𝑠 

Suyun yoğunluğu olup 997 kg/𝑚3 alınmıştır. “g” yer çekimi ivmesidir ve 9.81 m/s alınmıştır. 

 

𝐹𝐾 =0.01542 𝑚3𝑥 997 kg/𝑚3𝑥 9.81 m/𝑠2  

𝐹𝐾 = 85.73 N bulunur.  

Aracın ağırlığı ise  

W=m.g 

W= 7.9 kg x 9.81 m/𝑠2 

W=77.5 N bulunur. 

 

Araca etki eden kuvvetler aşağıdaki şekil 4.36 ve şekil 4.37’de gösterildiği gibidir. Dikey 

motorlar itki kuvveti uyguladığında aracın batması sağlanacaktır. 
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Şekil 4.36 Ağırlık Merkezi Gösterimi 

 

 

Şekil 4.37 Döndürme Momenti Gösterimi 
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4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

İnsansız su altı aracımızın elektronik tasarımı için tek kartta bir bilgisayar (SBC) olan 

Raspberry Pi 4 (8gb) bulunmaktadır. Bütün bu parçaların birleşmesiyle oluşan elektronik 

yapının bir kontrol sistemiyle işletilmesi gerekmektedir. Hem zamandan tasarruf etmek hem de 

kablo karışıklığını önlemek için, sensörler ve bilgisayar arasında köprü kuracak olan Pixhawk 

2.4.8 (32 bit) uçuş kontrol kartı tercih edilmiştir. 

 

 

ŞEKİL 4.38 Pixhawk 2.4.8 (32 bit) uçuş kontrol kartı 

Pixhawk 4 Güç Yönetim Modülü (PM07) 

Güç yönetim kartı (PM kartı), bir güç modülü olmasının yanı sıra bir güç dağıtım kartının da 

amacına hizmet etmektedir. Pixhawk 4'e ve ESC'lere düzenlenmiş güç sağlamanın yanı sıra 

hem uçuş kontrol cihazına ve motorlara sağlanan akım hakkında hem de pilin voltajı hakkında 

otomatik pilota bilgi gönderir. Projede PM07 modelinin seçilmesinin temel nedeni üzerine 7 

adet ESC’nin sorunsuz bir şekilde bağlanması ve uyumlu çalışmasıdır. 

Şekil X.X de görüldüğü üzere güç dağıtım modülünün, güç modülüne bağlantısı gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.39 Motor-ESC ve güç dağıtım kartı arasındaki bağlantı 

 

Şekil 4.39 Motor-ESC ve güç dağıtım kartı arasındaki bağlantılar açıklanmıştır. 
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 ŞEKİL 4.40 Motor ve ESC’lerin PDB’ye Bağlanması 

 

 

Pixhawk 2.4.8 

Pixhawk 2.4.8. aracımızın hareketlerini algılayan bir dizi sensöre sahip bir uçuş kontrol kartıdır. 

Kamera gibi çeşitli yardımcı sensörlerden aldığı verileri kullanarak aracın istenilen yönde gitmesine 

yardımcı olur. Bununla birlikte motor hızlarını da kontrol etmektedir.  32 bit mikro denetleyici içerir 

ve bu sayede işlem gücü yüksektir. ArduPilot ekibi tarafından oluşturulan açık kaynak kodlu yazılımı 

bulunmaktadır. Ayrıca Raspberry Pi 4 ‘ün ve güç modülünün bağlantıları Pixhawk 2.4.8. üzerinde 

bulunmaktadır. Sensörleri bağlamak için kullanılacak olan I2C destek modülü şekil X.X de 9 numara 

ile belirtilen seri modül kısmına bağlanacaktır. 
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Şekil 4.41 Pixhawk 2.4.8’e Bağlanacak Olan I2C Destek Modülü, Güç Modülü ve Raspberry Pi 4 

Bağlantısı 
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ŞEKİL 4.42 Pixhawk ve Raspberry Pi Arası Bağlantılar 

Raspberry PI 4 

Basit bir mini bilgisayar olarak piyasaya sürülen Raspberry Pi, zamanla farklı versiyonlarının 

çıkması ile farklı projelerde kullanılan çok işlevli bir cihaz haline geldi.  2 adet USB portu, 

Ethernet girişi, 3.5 mm stereo HDMI ve kompozit video çıkışları bulunur.  Raspberry Pi’nin 4. 

modeli olan bu versiyonu daha hızlı CPU ve GPU desteği sağlamaktadır. Raspberry Pi, Linux 

işletim sisteminde çalışan hemen hemen bütün programlama dillerini kullanma imkânı veriyor. 

Raspberry Pi 4‘ün 8gb versiyonunu kullanmamızdaki başlıca sebepleri listeleyecek olursak; 

• Büyük yazılım parçalarını derleyebilmesi ya da ağır sunucu iş yüklerini 

çalıştırabilmesidir. 

• Aynı anda daha fazla tarayıcı sekmesine sahiptir. 

• Isınma sorununun ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.  

 

Şekil 4.43 Raspberry Pi 4 ve Pixhawk 2.4.8 Uçuş Kontrol Kartının Bağlantıları 
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Şekil 4.44 Raspberry Pi 4 8GB 

 

Raspberry Pi 4’ün üzerinde bulunan CSI kamera girişine flex kablo ile Raspberry Pi kamerası 

bağlanabilmektedir. Raspberry Pi kamera yüksek kaliteli görüntü algılama ve büyük veri 

işleme kapasitesine sahiptir. Ayrıca otomatik beyaz dengesi, pozlama telafisi kontrolü ve 

ortam ışığı algılama gibi özellikleri de bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 4.45 Raspberry Pi Kamera Modülü v2  

 

Şekil 4.46 Raspberry Pi 4 ve Raspberry Kamera Bağlantıları 
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SENSÖRLER 

Octa’nın yarışma parkurları boyunca otonom hareketlerine karar verebilmesi kameralarla 

Raspberry Pi 4’ün üzerinden yapılacak görüntü işleme dışında, Pixhawk ve sensörler sayesinde 

de gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte iç sensörler elektronik elemanların anlık durumlarını 

da bildirerek aracın iç kısmında sızıntı ve fazla ısınma gibi nedenlerden dolayı ortaya 

çıkabilecek teknik aksaklıkların da önlenmesinde kritik bir rol oynayacaklardır.  

Su altı aracımızın su altındaki rotasyonel ve lineer hareketleri sırasında denge ve konum 

ölçümlerinin yapılması, bu ölçümler aracılığı ile de aracın pozisyonunda stabilizasyonun 

sağlanılması için bir atalet ölçüm sistemine yani IMU’ya ihtiyaç duyulmuştur. IMU içerisinde 

jiroskop, ivmeölçer gibi sensörler bulunmaktadır.  Bunlara ek olarak keşif aracımız olan Octa 

özellikle su altı araştırmalarında kullanılacak manyetometre sensörüne de ihtiyaç duymaktadır. 

 

IMU MPU-9250: 

 MPU-9250; 9 eksenli jiroskop, ivmeölçer ve 

manyetometrenin birleşiminden oluşan bir IMU 

füzyon kartıdır. Bu üç sensörü de bir arada 

bulundurarak hesaplamaları kolaylaştırırken zaman ve 

kaplanacak alandan tasarruf etmektedir.  Lineer ve 

lineer olmayan dinamik hareketlerin durum 

değişkenlerini tahmin etmede Kalman Filtresi adı 

verilen bir yöntem kullanılmaktadır. Bu metoda 

özellikle görüntü işleme için ihtiyaç duyulacaktır. 

Seçtiğimiz bu sensör Kalman Filtresi’ni yüksek 

performans ile gerçekleştirebildiği için tahmin ve 

güncellemeleri kaliteli bir şekilde yapabilmektedir. 

Ara yüz olarak I2C’yi kullanmaktadır. [24]   

Tablo X Atalet Sensörleri 

   Şekil 4.47 IMU MPU-9250 
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Sıcaklık Sensörü XY-T01: 

Akrilik tüpün içerisindeki her eleman sıcaklıktan 

etkilenecektir. Devre elemanlarının ideal sıcaklık 

aralıklarında kalmaları hem yapılan ölçümlerin 

hem de araç içindeki otonom yazılımda 

belirlenecek kararların doğruluğu için önemlidir. 

Bunun yanı sıra fazla ısınma ile devre elemanları 

yanma tehlikesine girecektir. Bu durumu 

engellemek adına Octa için bir ısı sensörü 

seçilmiştir. Seçtiğimiz sensör XY-T01 röle çıkışlı 

dijital bir termostattır. LCD ekranı ile anlık 

sıcaklık değerlerinin çıktılarını sağlar, sesli alarmlı 

bir uyarı sistemi vardır, bu sayede bakımlar ve 

kontrol üzerine çalışılırken (araç su dışında iken) 

durum değerlendirmesi yapmak mümkündür. 

Otomatik olarak parametreleri kaydeder ve acil 

durdurma fonksiyonuna da sahiptir.    Şekil 4.48 Sıcaklık Sensörü XY-T01[29] 

 

Sızıntı ve Su Seviyesi Sensörü: 

Sızdırmazlık Octa’nın başlıca zorluklarından biridir. 

Mekanik tasarımda sızdırmazlık için kullanılacak metot 

ve malzemelere değinilmiştir. Elektronik alanında 

sızdırmazlık için sensörlerle destek sağlamak istenilmiş 

ve özellikle akrilik tüp içerisine farklı noktalara su 

sızdırmazlık ve su seviyesi sensörleri yerleştirilmesi 

planlanmıştır.  

        Şekil 4.49 Sızıntı ve Su Seviyesi Sensörü[28] 

 

JİROSKOP: 

Dış koordinatlara bağımlı kalmadan rotasyon hızını saniyede açı cinsinden 

hesaplaması ve diğer rotasyonel değerlerin ölçülmesi için kullanılacaktır. 

Aralık: +/-250, +/-500, +/-1000, +/-2000dps 

İVMEÖLÇER: 

Lineer ivmenin atalet ölçümü içindir. Mekanik bir sinyal elde edilir ve 

birimi (mg) cinsinden sonuçlanır. 

Aralık: +/-2G, +/-4G, +/-8G, +/-16G 

MANYETOMETRE: 

Bir noktadaki manyetik alan gücünü ve yönünü ölçmek içindir. Aynı 

zamanda ferromanyetik malzemelerin mıknatıslanmasını ölçmek için de 

kullanılır. Aracımız keşif amaçlı tasarlandığı için böyle bir sensöre ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
Aralık: +4800uF /-4800 uF 
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Basınç Sensörü MS5803-14BA:  

Derinliği ölçmenin en pratik yollarından biri basıncı ölçmek 

olacaktır. MS5803-14B sensörü çalışma voltajı 1.8V ve 3.6 V 

aralığında olup 14bar’a kadar basıncı ölçebilir. Hem I2C hem de SPI 

ara yüzünü kullanmaktadır. Ürünün jel koruması 30bar’a kadar 

dayanıklılık sağlamaktadır.      

            

İç Basınç Sensörü: Octa’nın içindeki akrilik tüp havasız vakumlanmış bir ortamdır. Araç su 

dışındayken gerçekleşebilecek olası hava sızıntılarının farkına varılabilmesi için su basınç 

sensörüne ek olarak tüp içinde bir hava basınç sensörü de kullanılacaktır. 

 

Kablolar: 

Octa’nın özellikle kamera, sensör ve motor gibi ana elektronik tepsiden uzak bağlantılarında 

kullanılması için ilk olarak STP (Korumalı Bükümlü Kablo) tipi CAT7 kablolar düşünülmüştür. 

Ancak maliyet, zor kullanım ve düzgün topraklanmadığında elektromanyetik dalgaları toplama 

riskleri yüzünden UTP tipi Cat6 kabloları kullanılacaktır. Bu kablolar daha çok Ethernet 

bağlantılarında kullanılmaktadır, bükümlü çift tel yapıları elektromanyetik parazitlenmeyi 

önlemeyi sağlar ve hız açısından 250 MHz’lik iyi bir performans sunmaktadır.  

     Şekil 4.50 Cat6 Kablo 

UTP kablolarını sonlandırmak için RJ45 konektörleri kullanılacaktır. Ayrıca akrilik tüpün arka 

kapağından çıkışı bulunan kablolar su geçirmez konektörler ve contalarla sızdırmazlığa karşı 

korunacaktır. 

 

 

 

 

                             Şekil 4.51 RJ45                            Şekil 4.52 Su Geçirmez Konektör 

Kameralar: 

• Intel RealSense Depth Kamera D435 
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Şekil 4.53 Intel RealSense Kamera 

Sakarya Üniversitesi’nin takımımıza sağlamış olduğu maddi destek ile Intel RealSense 

kamerasının görüntü işlemenin ana kaynağı olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Tüpün 

ön kısmına yerleştirilecek ve parkur görevlerinin büyük bir kısmında bu kameranın verileri 

kullanılacaktır. Octa’da RealSense Depth kamerasını seçmemizin başlıca nedenleri stereo 

özelliği olup uzaklık ile derinlik ölçebilmesi, havuzun içindeki düşük ışık sorunundan daha 

az etkilenmesi, hafif, küçük boyutlu yapısı ve menzilinin yeterince büyük olmasıdır. 

Tablo 4.8 Intel Realsense Depth Kamera Başlıca Özellikleri 

Kamera 

Ebatları 

RGB Sensörü FOV Derinlik 

Teknolojisi 

Derinlik Görüş Alanı 

90 x 25 x 25 (mm) 69,4 ° x 42,5 ° x 77 ° (+/- 3 °) Aktif IR 
Stereo 

87 ° ± 3 ° x 58 ° ± 1 ° x 95 ° ± 3 ° 

 

• Raspberry Pi NoIR v2 Kamera: 

Denizaltının konumlandırılması görevi için aracın 

alt tabanında havuz tabanına bakacak ve 

konumlandırma için görüntü işlemesi yapacak bir 

kamera daha bulunacaktır. Ayrıca Octa’nın keşif 

turları sırasında haritalandırma işlemi için de 

taban altında bir kamera olmalıdır. Bunun için 

Raspberry Pi’nin kendi kameralarından olan 

NoIR modeli satın alınmıştır. Kameranın başlıca 

özelliği ışık yoğunluğunun düşük olduğu 

ortamlarda görüntü alımını korumaktır. Bu sayede 

aracın alt kısmında kaldığı halde görüntü işleme 

yapmaya devam edebilecektir.  

       Şekil 4.54 Raspberry Pi NoIR v2 Kamera 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

 

DC Kontaktör (Acil Durdurma Butonu): 

Genel olarak Octa’nın güç devresinde enerjinin 

kontrolünün sağlanmasında kullanılır. Octa’nın ana 

hattının şartelini açtığımızda herhangi bir sorun 

aksettiğinde stop yaptırmaya yarayacak bağlantıları 

yaptığımız alet kontaktördür. Köntaktöre 

bağlayacağımız butonla birlikte kontaktör içinde 

manyetik alan yaratarak, kontaktöre mıknatıslanma 

özelliği kazandırılmakta ve devrenin tamamen gücü 

kesebilmesi sağlanmaktadır. Bu da bizim acil durum 

butonumuzda kullandığımız mekanizmaya karşılık 

gelmektedir. Bu sayede Octa’ya herhangi bir zarar 

gelmeden kısa sürede güç kesimi yapılmış olur. 

Şekil 4.55 DC Kontaktör 

Ana hattan alınan 2 faz, L1 ve L2’ ye bağlanır ve L1’den faz nötr olan A1’ e bağlantı çekilir. 

Aynı şekilde L2’ den alınan faz A2 ‘ye bağlanır. Buradaki bağlantılar tercihlere göre 

değişebilmektedir.       

Ardından A1’den üstteki asıl kontrol yeri olan 14. girişe bağlantı atılır ve buradan butona 

bağlantı çıkartılır. Butonun diğer ucu + hattın bağlı olduğu A2’ ye bağlanarak stop mekanizması 

oluşturulmuş olur.  

 

Hidrofon: 

Hidrofon, su altındaki hareketlerin yaymış olduğu titreşim ve ses 

dalgalarını algılayarak düşük voltajda elektrik akımına 

dönüştüren su altı mikrofonudur. Yapı bakımından piezoelektrik 

malzemeden üretilir.  Su altı aracımız Octa ‘da kullanacağımız 

hidrofon, parkur görevlerinden olan top düşürme sırasında 

Pinger’ den gelen Pulse’yi tespit etmekte rol oynayacaktır. Aracın 

hidrofonu yerli ve özgün bir şekilde hem kendi aracımıza hem de 

tespit edilmesi gereken Pinger ’in verilerine göre, daha önce de 

ÖTR’de belirtildiği gibi özel olarak Octagon takımı tarafından 

yapılmaktadır. 

 

   

 

 

 

 

Pinger Model 

Numarası: 

ULB-362C/45 

 45kHz, 

1PPS, 

10mS 
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MOTORLAR 

Motorlar alternatif akım ve doğru akım motorları olarak ikiye ayrılmaktadır. Bizim tercihimiz; 

yarışma koşullarına uyum sağlayabilmesi, AC motorlardan daha az masraflı olması, kendi 

kendine çalışması (harici ekipman gerektirmemesi), tork kontrol konusunda başarılı olması 

sebebiyle DC motorlardan yana olmuştur. 

DC motorlar fırçalı, fırçasız, step ve servo motorlar olarak çeşitlendirilmektedir. Su altı 

kategorisinde yarışacak olan aracımızın yüksek performansla çalışmasının gerekliliği 

sebebiyle, DC motor seçimindeki önceliklerimiz; motorların dengeyi sağlayabilmek için 

yüksek momentuma sahip olmaları, az bakım gerektirmeleri, küçük ama etkili olmalarıydı. 

Genel olarak fırçalı motorlar yüksek momentum, yüksek verim gibi fırçasız motorların da 

sağladığı bu özelliklere sahiptir. Fakat fırçalı motorların yapısında bulunan fırça ve kollektörün, 

motorun bakım sıklığını arttırmaları ve bu durumun masrafı da arttırması sebebiyle takımımızca 

outrunner tipi fırçasız DC motorların (BLDC) satın alınması kararlaştırılmıştır. Fırçasız 

motorların bir avantajı da içinden akım geçen, dolayısıyla ısınacak olan iletken tellerin statorda 

bulunmasıdır. Çünkü statorun dış kısımda olması sayesinde daha kolay bir soğuma gerçekleşir. 

Soğutucuya gerek kalmaz. Böylelikle motorun ihtiyaç duyduğu diğer malzemelere daha çok 

alan sağlanır.  

 

         

 

Şekil 4.56 F2838 350KV DC Fırçasız Motor 
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Motor Özellikleri 

 

Tablo 4.9 Motor Özellikleri 

Adı F2838-350KV Fırçasız Motor 

Malzeme Metal 

Ebat 28.4*28.4*48.4 (mm) 

Koruma sınıfı IP28 (Su altında bırakılmaya karşı korumalıdır.) 

Devir 

katsayısı 

350 (rpm/V) [KV] (1 volt için 1 dakikada çevireceği devir sayısıdır.) 

Maximum güç  150 (watt) 

Maximum 

akım 

10 (amper) 

 Voltaj 11.1-14.8 (volt) aralığındadır. 

KV değeri  350 (rpm/V) 

 

 

Batarya 

 

Lityum polimer piller (Li-Po) robotik projelerde kullanımı yaygın olan pillerdir. Bu piller 

şarj edilebilirdirler. Diğer pillere oranla hafiftirler. Sağladıkları yüksek kapasite, uzun şarj 

tutma süresi ile dikkatimizi çekmişlerdir. Fakat pahalı olmaları bizim için büyük bir 

dezavantaj olmuştur. 

Octa’da 2 adet 2S 4000mAh 35C lityum polimer pil kullanılacaktır. Bu çeşit pillerin çalışma 

süresi kapasitelerinin değerleri (C) ile doğru orantılıdır. Pillerden 4 A (1C) akım 

çekildiğinde, pillerin hizmet verebilecekleri süre bir saattir. 4 A değerinde çıkışı olan sadece 

kendilerinin kullanabilecekleri bir şarj aletiyle yaklaşık 1 saatte şarj olurlar.  

Lityum polimer pillerde S hücre sayısını ifade eder. Pillerimiz 2 hücrelidir. Her bir hücrenin 

geriliminin 3.7 volt olduğu bilindiğinden pillerin sağlayabilecekleri maksimum gerilim 

miktarı 7.4 V’ dir. Motorlarımızın ihtiyaç duyduğu gerilimin aralığı ise 11.1-14.8 volttur.  

14.8 V maksimum gerilim üzerinden hesaplama yaptığımızda iki pilden sağlanan gerilim 

7.4×2=14.8 V (maksimum gerilim miktarı × birbirine seri bağlı pil sayısı) olacaktır. Bu 

pillerin birbirine seri bağlanması önemlidir. Çünkü seri bağlı Li-Po pillerde gerilim 

değerleri toplanır.  

Aracımızın elektronik bölümünde kullanılacak devre kartlarının besleme gerilimlerine de 

bakılmıştır. Genel olarak 3-5 V aralıklarında gerilim kullanılmaktadır. Pillerimiz bu 

elektronik kartlar için de yeterli gerilimi sağlayabilmektedir. 

Li-Po pillerimizde yüksek akım çekimine dayanıklı XT60 Konnektör bulunmaktadır. 
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Batarya seçiminde yapılan hesaplamalar; motorlar, motor adet sayısı, ESC’ler öncelikli 

kabul edilerek tüm alıcıların besleme gerilimi ve çektiği amper değerlerine göre yapılmıştır. 

Motorlar için batarya ve ESC seçerken motorların anlık akım değeri dikkate alınmıştır. 

Aracımızda kullanılacak motorlar 7 adettir. Maksimum güçte (150 watt) 10 A akım 

çekerler. Bir motorun yaklaşık olarak 10 A akım çektiğini varsaydığımızda ESC’ den 

çekilmek istenilen akım, motorların çekeceği maksimum akım değeri kadar olacağı için, 7 

× 10=70 A’lık (motor sayısı × maksimum akım) bir değerdedir. 

Pilin anlık verebileceği maksimum akım, Amper × C formülüyle hesaplandığında 4 × 

35=140 amper çıkmaktadır. Küçük bir oran orantı hesabı yapıldığında 60 × 4/140=1.7142 

dakika (1 saat süresince 4000mA akım verebiliyorsa 140 amperi ne kadar sürede verebilir?) 

boyunca durmadan 140 A verebilir.   

 

Batarya ve ESC seçiminde motorların çektiği anlık akım değerinin en az %10’unu 

karşılayacak bir yapının tercih edilmesi gerekmektedir. Buna göre 10 × 110/ 100=11 A’dan 

7 adet motor için 7 × 11=77 A’lık bir akım yeterli olacaktır.  Motorlarımızın çektiği akımın 

ise 70 A olması nedeniyle herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamayı planlıyoruz.  

                                                                                                                                              

 

 

 

 

Şekil 4.57 Bataryalar 

ESC 

ESC, Electronic Speed Control (Elektronik Hız Kontrol) kelimelerinin kısaltmasıdır. 

ESC’ler Pixhawk ’tan, PDB (güç dağıtım kartı) aracılığıyla aldıkları bilgiye göre, motora 

giden elektrik enerjisini azaltarak veya yükselterek motor devrini kontrol eder. Buna ek 

olarak da motor fazla akım çektiğinde, motorun sargılarına giden akımı keserek bataryanın 

kritik sınırın altına düşmesini engeller. 

ESC Özellikleri 

Tablo 4.10 ESC Datasheet 

Sürekli akım  30 A 

Anlık akım 60 A 

Giriş voltajı 

aralığı 

2S-4S 

Ölçüler  72.0x31.0x12.0 (mm) 

 

ESC seçerken pil ve motor çok önemlidir. Motorun fazla akıma ihtiyaç duyduğu ama 

ESC’nin alıcıya bu akımı veremeyeceği durumda ESC zorlanacak ve yanacaktır. Pilin 
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verdiği akım değeri de eğer ESC’nin çekeceği akımı karşılayamazsa pillerimiz şişecektir. 

Bu sebeple batarya için yapılan hesaplamaların ESC için de yapılması gerekmiştir. 

Octa’daki motorların her biri için bir adet sürücü devresi gerekmektedir. Bu sebeple yedi 

tane motor için yedi tane ESC kullanılacaktır.  

Şekil 4.58 ESC 

 

ESC’lerde BEC ya da UBEC işlevi bulunmaktadır. UBEC işlevli ESC’lerde jumper ile 

istediğimiz voltaj aralığını seçebilirken BEC işlevli ESC’lerde jumper olmadığı için 

istediğimiz voltaj aralığını seçememekteyiz. Bu durum UBEC’nin pilden sadece ihtiyacı 

olan gücü çekmesine ve BEC’ ye göre daha verimli olmasına olanak sağlamaktadır. 

BEC’lerin bizim için en olumsuz özelliği ise giriş voltajını çıkışta istenen voltaja çevirirken 

aradaki farkı ısıya dönüştürmesi olmuştur. Çünkü fazla ısının pillere zarar verebilmesi 

mümkündür. Pillerin ısınmasına engel olmak istediğimizde ise çözüm soğutucu kullanmak 

olacaktır. Fakat bu hem ağırlık hem de yer açısından daha fazla sıkıntı demektir. Sonuç 

olarak aracımızda UBEC işlevine sahip ESC’ler kullanılacaktır.  

 

ESC Simülasyonları: 

1) Simülasyonla ESC’nin 14.8V 15 V maksimum gerilimle çalıştırılmasıdır.  
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2) ESC’nin frenleme durumu ve motorların durması gösterilmiştir. 

 

  

3) Bataryanın, motor ve sensörlerle olan bağlantı örneği (sensörler semboliktir.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Şekil 4.59 Bağlantı Şeması 

 

 

 

LED 

Octa’da ileriye ve tabana bakar pozisyonda yerleştirilecek olan kameralarımızın su altında 

engellerin daha kolay farkına varabilmesi için kameralarımızda aydınlatmanın kullanılması 

istenilmektedir. İki kameramızın da özelliklerinde düşük aydınlıkta çalışabildikleri bilgisi 

yer almaktadır. Fakat kameralarımız elimize yeni ulaşmış olduğu için test yapacak süre 

bulamamış olmaktayız. Başka bir problem de şudur ki; bizim ihtiyaç duyduğumuz sualtı 

aydınlatmaları hem çok pahalı olmaktadır hem de çok enerji harcamaktadır. Bu nedenle 

önce kameralarımızı test etmek, sonra su altı aydınlatmanın gerekli olup olmadığına karar 

vermek ve daha sonra gerekli görürsek aydınlatmayı kendimiz yapmayı planlamaktayız. 
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Pratik, az masraflı ve işe yarar olduğunu düşündüğümüz için LED lambamızın tasarımını 

yanda paylaştığımız üründen, yabancı sitelerde satışı yapılan bir üründür, esinlenmiş 

bulunmaktayız. 

 

Şekil 4.60 LED 

Elektronik kartlarımız ve sensörlerimiz için de 

durum gösterge LED’lerinin kullanılması 

gerekli görülmüştür. Çünkü su altında herhangi 

bir arıza veya hata durumunun yaşanmaması 

için tedbir almak önemlidir.  

Yan taraftaki fotoğrafta TM1638 7 segment 

gösterge ve buton modülü görülmektedir. Bu 

modül Arduino, Raspberry Pi ve diğer 

mikrokontrolcülerle kullanılabilmektedir.           Şekil 4.61 TM1638 7 Segment Gösterge 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 

Şekil 4.62 Ana Algoritma 

 Su altı aracının ana algoritma şemasını oluştururken, benzer projelerin kullandıkları 

yöntemler incelenmiştir. Araç suya yerleştirilip çalıştırıldıktan sonra yukarıdaki algoritma 

sürecini takip etmesi beklenmektedir. Ön tasarım sürecindeki araştırmalar esas alınarak 

tasarlanan algoritmalar bu aşamada aracın çalışma prensibini belirleme niteliği de taşımaktadır.   

İlk aşamada aracın tamamlaması gereken görevleri optimum seviyede bitirebilmesi için bir 

kontrol ve hazırlık algoritması hazırlanmıştır. Daha sonra aracın tamamlaması gereken 3 farklı 

görev için belirli koşullar belirlenip, koşulların sağlanması halinde, tespit edilen görevin 

hazırlık ve uygulama algoritmasına geçmesi beklenmektedir. 

o H: Kontrol ve Hazırlık Algoritması 

o G1: Kapıdan Geçiş Görevi Algoritması 

o G2: Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi Algoritması 

o G3: Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Algoritması 
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4.3.2.1. Kontrol ve Hazırlık Algoritması 

 

       Şekil 4.63 Kontrol ve Hazırlık Algoritması 

Hazırlık algoritmasında aracın, tam verimle çalışabilmesi için gerekli, motorlar, sensörler ve 

kamera gibi öğelerin çalışıp çalışmadığı ve bağlantı kontrolü yapması beklenir. Olası bir hata 

sonucunda araç güvenli bir şekilde kendini kapatmalıdır. Daha sonra aracın, kamera ve 

sensörler yardımı ile en iyi şekilde alan taraması yapabilmesi için, mevcut havuz derinliğinin 

orta noktasına konumlanmasına karar verilmiştir. 

 

4.3.2.2. Kapıdan Geçiş görevi Algoritması 

 

Şekil 4.64 Kapıdan Geçiş Görevi Algoritması 

Kapıdan geçiş görevinde aracın havuz zemindeki ve farklı boyutlardaki kapılardan herhangi 

birisinin içerisinden sorunsuzca geçmesi beklenmektedir. Fakat daha küçük olan kapıdan 

geçmenin otonom haldeki aracın önceliğinde olmasına karar verilmiştir. Araç önce tespit ettiği 

dikdörtgen kapıya x ve y eksenlerinde hizalanmalı ve kamera yardımıyla, kapıya olan üç 

boyutlu (x, y ve z eksenlerine olan) uzaklığı hesaplayıp, hedefe düz bir şekilde ilerlemelidir. 

Araç kapıyı geçip geçmediğini sensörler ve yaptığı hesaplamalar sayesinde belirlemelidir. Eğer 

araç hedefe henüz ulaşamamış ise önceki protokollerden bazılarını tekrar uygulayıp sorunsuz 

bir şekilde görevi bitirmelidir. 
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4.3.2.3. Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi Algoritması 

 

Şekil 4.65 Denizaltının Tespiti ve Sualtı Aracının Konumlanması Görevi Algoritması 

Bu görevde öncelikle aracın sualtında ki objeyi ve çevresindeki renkli halkaları tespit etmesi 

beklenmektedir. Ardından araç ortak merkezli halkalardan referans alarak hizalanmalıdır, 

Kamera yardımıyla merkezdeki objenin, üç boyutlu (x, y ve z eksenlerine olan) uzaklığını tespit 

edip, yaklaşık 0.5m kadar yanına iniş yapmalıdır. Bu diyagramda ki konumlanma ve hizalanma 

işlemlerinde yine kontrol algoritmaları da eklenerek hata olasılığının minimum seviyede 

tutulmasına karar verilmiştir. 

 

4.3.2.4. Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Algoritması 

 

 

Şekil 4.66 Hedef Tespiti ve İmhası Görevi Algoritması 

Bu algoritma da aracın havuz zeminde farklı konumlarda olan biri pingerli diğeri pingersiz iki 

renkli objeden birini tespit ettikten sonraki aşamalar yer almaktadır. Öncelikle aracın, tespit 

ettiği objenin merkezi ile kendi merkezini eşitlemesi gerekmektedir. Daha sonra, kamera 

yardımıyla hedef üzerindeki topun şeklini ve topa olan üç boyutlu uzaklığı hesaplayıp, topun 

üzerine doğru düz bir şekilde ilerleyerek topu düşürmesi hedeflenmektedir. Yine uzaklık 

hesaplama ve topun düşürülmesi gibi kritik durumlarda kontrol algoritması kullanılarak hata 

olasılığını minimuma indirmek amaçlanmıştır. 
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1.2.1. Yazılım Tasarım Süreci 

Darknet-ROS: 

Kamera ile nesne tespiti için kullanılan YOLO paketinin ROS (Robot Operating System) ortamında da 

çalışabilmesi için kullanıcılar tarafından geliştirilmiş ve açık kaynak olarak sunulan bir pakettir. Bu 

paket sayesinde YOLO için oluşturup Google Colab üzerinde train etmeyi planladığımız data set ile 

tespit edilen nesnenin 2 boyutlu konumunu, darknet-ros paketinin yayınladığı topic olan Bounding 

Boxes adlı topic sayesinde belirleyip buradan gelen verileri gerekli görev için hazırlanan PID 

algoritmasına göndererek aracın görevini tamamlamasını sağlamak hedeflenmektedir. 

 

 

Şekil 4.67 Darknet-ROS Bounding Boxes Konsol Çıktısı 

Yukarıda ki görselde kamera ile tespit edilen herhangi nesnenin (bu örnekte tespit edilen nesne 

“person”) 2boyutlu konumunu xmin, ymin, xmax, ymax şeklinde 4 parametre olarak vermektedir. 

Aynı zamanda, tespit edilen nesnelerin 3 boyutlu konumu belirlemek için yayımlanan darknet_ros_3d 

gibi paketlerin de denemeleri yapılmaktadır. 

 

ROS/OpenCV Bağlantısı: 

OpenCv ile yapmış olduğumuz görüntü işleme algoritmalarında elde edilen verileri gerekli PID 

algoritmalrına iletebilmek için ROS ve OpenCv’yi bir arada kullandık. ROS formatında elde edilen 

görüntüyü OpenCv formatına dönüştürüp işleyebilmek için CvBridge adlı paketi kullanarak 

algoritmalarımızı oluşturduk. 
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Şekil 4.68 Cv-Bridge Kod Örneği 

2 Boyutlu Düzlemde Uzaklık Hesaplama: 

Özellikle denizaltı tespiti ve konumlanma görevi için oluşturmakta olduğumuz algoritmayla ise tespit 

edilen denizaltının çevresine dikey iniş yapmayı hedeflemekteyiz. Öncelikle, araç üzerindeki sabit 

kameradan gelen görüntüyü 4 eş parçaya bölerek görüntüyü (frame) sağ üst, sağ alt, sol üst, sol alt ve 

merkez konum olarak bölümlendirdik. Motor hareketleri ve PID algoritmalar için gönderilecek olan 

uzaklık verilerinin ölçü birimi olarak görüntüdeki pikseller esas alınmıştır. Yani sabit kameranın x 

düzlemini 640piksel, y düzlemini 480 piksel ve merkez noktayı ise (320,240) olarak belirlenmiştir. 

Şekil 4.69 Çember Tespiti Kamera Arayüzü 

Bölümlendirilmiş görüntü için piksel aralıkları ve parametre atamaları aşağıdaki kodlarda 

gösterilmektedir.  
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Şekil 4.69 Çember Tespiti Kamera Arayüz Bölümleme Algoritması 

Ardından kamera sayesinde çember algılandığında, çember merkezinin x ve y konumu ve yarıçapı 

belirlenip, frame merkezi ile çemberin merkezine olan en kısa mesafeyi hesaplamaktadır. 

 

Şekil 4.70 Kamera Çember Tespiti Örneği 

Konsola ise tespit edilen çemberin x / y koordinatını, yarıçapını frame merkezine uzaklığını ve 

çemberin ekranda bulunduğu bölümü yazdırmaktadır. 
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Şekil 4,71 Çember Tespiti Konsol Çıktısı 

 MAVROS: 

Aracımızda kullanacağımız oto pilot sistemi donanımımız Pixhawk ile yine sistemimize genel bir 

çerçeve oluşturan ROS bağlantısı ve haberleşmesi için gerekli olan bir pakettir. Bu paket bize çeşitli 

oto pilot sistemleriyle MAVLink haberleşme protokolünü kullanarak bir haberleşme sürücüsü sağlar.  

 

  Şekil 4.72 Sensör Verileri, Motor ve Sıcaklık Bilgileri Konsol Çıktısı 

Sea-thru: 
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Denizaltında alınan görüntüleri netleştirmek için kullanılan fizik tabanlı bir algoritmadır. RAW dosya 

formatındaki fotoğraf ve videolar üzerinde çalışır. Nesne tespiti kullandığımız görevlerde daha net 

görüntü alabilmek için bu algoritmayı kullanacağız. 

 

Şekil 4.73 Sea-Thru Örneği 
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5.GÜVENLİK 

İnsansız su altı sistemleri yarışması kapsamında bazı güvenlik önlemleri alınması 

gerekmektedir. Proje çerçevesinde alınmış olan önlemler aşağıda verilen maddelerde 

bahsedildiği şekildedir. 

.  

Şekil 4.74 Acil Durdurma Butonunun Yeri 

Araç bataryalı olacağından acil durumlar için araç üzerinde acil durdurma butonu 

bulunmaktadır. Acil bir durum olduğunda bu butona çubuk yardımıyla ulaşılıp sistemin tüm 

gücü kesilecektir. Araç yüzme eğiliminde olduğu için iticiler çalışmadığında kendiliğinden su 

üstüne çıkacaktır. 

 

• Araç tamamen batarya enerjisi ile hareket edeceği için, dâhili sigorta dışında herhangi bir 

önlem alınmasına gerek kalmamıştır.  

• Araç üzerinde keskin köşeler bulunmamaktadır. Bu tasarım aşamasında hem güvenlik 

hem de aerodinamik açıdan giderilmiştir.  

• Hareketi sağlayan itici pervaneler nozul içerisinde konumlandırılmıştır. Bu hem güvenlik 

hem de itiş gücü açısından verim artışı sağlamıştır.  

• Araç üzerinde kullanılacak olan parçalar (kamera vb.) vidalar ile sabitlenecektir.  

• Aracımızda elektronik devre elemanlarının güvenliği için hem akrilik tüpte hem de 

kabukta sızdırmazlık sağlanacaktır. Sızdırmazlık için akrilik tüpe montaj edeceğimiz 

kapakta o-ringler kullanılmaktadır. 

• Su kirliliğinden ve çevreye olumsuz etkilerinden dolayı araçta hidrolik sistemler 

kullanılmamaktadır.  

• Araca yerleştirilecek olan sensörler, elektronik kartlar, kamera gibi elektronik donanımlar 

aracın her bölgesinde planlı ve düzenli bir şekilde konumlandırılacaktır. Böylece araç 

içinde ve dışında kablolarda sarkma, kırılma veya gerilme gibi deformasyonlar oluşmasına 

engel olunacaktır. 



 
 

68 
 

• Araca daha önce yapılacak olan ısınma testleriyle bataryanın aşırı ısınıp patlama riskinin 

önüne geçilecektir 

• Araca su girişi olduğunda sızıntı sensörleriyle algılanarak araç güç kesecektir. 

• Aracın suya temas eden kısımları deniz suyunun korozyon etkisine karşı dirençli 

malzeme kullanılarak üretilmiştir. 

• Herhangi bir kaza olması durumunda darbe sönümleyici olarak, şase ile tüp arasına kauçuk 

malzeme konulmuştur.  Bu malzeme ekstra sıkıştırma ile tüpün daha iyi sabitlenmesini de 

sağlayacaktır.  

• Araç üzerinde bulunan elektrik motorlarının suya karşı izolasyonu vardır. 

 

Ekstralar 

Talaş kaldırma kullanacak olan takım üyeleri için; gözlük-önlük-iş ayakkabısı giymek 

zorunludur. 

3D Baskı kullanacak olan takım üyeleri için; eldiven-önlük kullanmak zorunludur. 

Montajları tamamlayacak takım üyeleri için; montaja başlamadan önce ana parçaların düzgün 

bir stant yardımıyla sabitlenmesi zorunludur. 

Elektronik devre-kablolama-lehimleme kullanacak takım üyeleri için; eldiven-maske-önlük 

kullanmak zorunludur. 
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6. TEST 

• Aracın üretim aşamasında yapılacak olan ilk test akrilik tüpün sızdırmazlık testidir. 

Daha sonra pervanelerin araca bağlanmadan çalışma kontrol testleri yapılacaktır. 

Burada pervanelerin iki yönlü dönüşü ve hız kontrolü test edilecektir.  

• Kabuk tasarımın montajından sonra sızdırmazlık testleri yapılacaktır.  

• Aracın tüm montajı bittiğinde ise yüzerlilik ve denge testleri yapılacaktır. 

• LED’lerin kararlaştırılması için su altında Octa’nın ineceği derinliklerde 

kameraların ışık ihtiyaçları test edilecektir. LED’lere ihtiyaç duyulursa raporun 

elektronik kısmında belirtilen ışıklandırma devrelerinin tasarımına başlanacaktır. 

• Motorların durumuna göre enerji tüketimi, çekilen akım ve ısınma durumları 

prototip aşamasında test edilecektir. 

• Batarya ve ESC’lerin ideal çalışma şartları yapılacak olan testler ile belirlenecektir. 

• Obje ve şekil tespiti algoritmalarında ne kadar verim alabildiğimizi tespit edebilmek 

için Intel RealSense kamera ile Raspbery pi üzerinde ne kadar fps alabileceğimizi 

test edeceğiz. 

• Görevleri en kısa sürede bitirebilmek için motorlara ne kadar güç vermemiz 

gerektiğini ve hedefe olan en kısa yolu belirleyebilmek için haritalandırma yaparak 

simülasyonlar gerçekleştireceğiz. 

7.TECRÜBE 

• Kelepçe sistemimizin ilk karar olan bükme yöntemiyle üretildikten sonra, bükme 

yönteminden vazgeçildi, vazgeçilmesinin asıl sebeplerinden en önemlisi birleşim 

yerlerinde oluşan yaklaşık 7mm’lik boşluklardı. Bu boşluklar lazer kesim sonrası 

kaynaklı imalatta oluşmamaktadır. 

• Yapılan akış analizlerinde aracın boyutlarında küçülmenin sürüklenme kuvvetini 

azalttığı görülerek tasarım boyutları optimize edildi. 

• ÖTR deki tasarımımızda motorlar bağlantı elemanları ile şaseye montajlı şekilde 

dizayn edilmişti fakat bu tasarım sızdırmazlık konusunda araca bir tehdit 

oluşturduğu için bu fikirden vazgeçilmiştir. Yeni tasarımda şasenin şekli 

değiştirilerek ön dikey motorlar aracın dış kısımlarına monte edilmiştir. Burada 

cıvata-kabuk-şasi bağlantısı oluşturulmuştur. 

• Otonom sistemler konusunda hem yazılım hem de elektronik açıdan yeni teknikler 

ve denenimler kazanılmıştır. 

• Farklı mühendislik dalları tek bir proje üzerinde birlikte çalışarak Makine-Elektrik-

Elektronik-Yazılım gibi alanların birbirlerine olan ihtiyaç ve uyumu tecrübe 

edinilmiştir. 

• Denizaltı tespiti ve konumlanma görevinde tespit edilen objenin yakınına 

konumlanmak için gerekli olduğunu düşündüğümüz 3 boyutlu uzaklık hesaplama 

algoritmalarının, 2 boyutlu düzlemde gerekli olmadığını fark ederek, x ve y 

koordinatlarına göre hizalamanın yeterli olacağına karar kıldık. 

• Robotik alanında oldukça yaygın kullanıma sahip olan ROS platformu ve bu 

çerçevede oluşturulan birçok paket ile ilgili bilgi sahibi olup neler yapabileceğimiz 

hakkında daha rasyonel bir fikir edindik. 
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8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

  

Tablo 8.1 Zaman Çizelgesi 
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Tablo 8.2 Kritik Tasarımdan sonraki zaman planlaması  
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8.2 Bütçe Planlaması  

Tablo 8.3 Bütçe Planlaması 

ÜRÜN ADI 

Adet 

Fiyatı 

(TL) 

Adet 

Toplam 

Fiyat        

(TL) 

Sipariş 

Verilenler 

Sipariş 

Verilecekler 

Su Seviye Sensörü 3,6 4 14,4     

Beyaz PETG Filament 138,11 3 414,33     

 SEN0257 Su Basınç Sensörü 159 1 159     

İç Basınç Sensörü 47,64 1 47,64     

Sızıntı (Yağmur) Sensörü 8,77 3 26,31     

Sparkfun MPU9250 358,11 1 358,51     

Sparkfun Basınç Sensörü 58,11 1 58,51     

Röle Çıkışlı Dijital Termostat 

XY-T01 (Isı Sensörü) 
56,62 1 

56,62     

Lipo şarj aleti 94,64 1 94,64     

7.4V Lipo Batarya 342,75 3 1028,25     

Epoksi reçine 169 1 169     

Sıvı Conta 37 2 74     

Çamur Bant 63,5 1 63,5     

Su Geçirmez Bant 39,9 1 39,9     

HolyBro PM07  425,12 1 425,12     

Skywalker 30A Esc UBEC 202,45 8 1619,6     

PİXHAWK PX4 v2.4.8 685,16 1 685,16 
    

RASPBERRY Pİ KAMERA V2.1 378,06 2 756,12 
    

 RASPBERRY Pİ 4 SOĞUTUCU 60 2 120 
    

F2838 350KV 3-4S sualtı fırçasız 

DC Motor 2.4KG itme 150W 

IP28 için su geçirmez RC tekne 

pervanesi ROV 

13,63 $ 8 1000 

    

Sipariş Verilecekler 4649,33 

Sipariş Verilenler 2561,28 

TOPLAM 7210,61 
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Yukarıdaki tablo aracımızın ürün sipariş durumlarını göstermektedir. Sipariş verilecek olan 

ürünler Sakarya Üniversitesi’nin TEKOFEST takımları için verdiği destekle temin edilecektir. 

Geri kalan ürünler ise TEKNOFEST’den talep edilecek maddi destek ile alınacaktır. 

Aracımız için gerekli olan diğer malzemeler araç üretimi yapılırken gerekli görüldüğü durumlar 

için satın alınacaktır. Hidrofon tasarımını kendimiz yapmayı planlıyoruz, ancak üretimde bir 

sorun oluşursa hidrofon satın alınacaktır. Alüminyum levha, vida, somun insert, o-ring conta 

gibi malzemelerin de üretim aşamasında temini gerçekleşecektir.  

 

Aracın test aşamasında oluşabilecek ürün hasarlarında da bu ürünlerin tekrar satın alınması 

gerekecektir. 

 

Üretim yöntemlerinde bulunan CNC lazer kesim, kaynak ve 3D yazıcı için de işçilik 

maliyetleri olacaktır. 

 

KTR ’den sonra yapılacak olan harcamalar için minimum 5000 lira harcama öngörülmektedir. 

8.3 Risk Planlaması 

Su Sızdırma: Araç içine su girdiğinde, aracın içindeki su sensörleri bunu fark eder ve yazılım 

aracılığıyla elektrik kesilir. Bu ve benzeri arıza durumlarında yarışma üyelerinin de durumdan 

haberdar olması için durum LED ışıkları kullanılabileceği düşünülmüştür. 

Yangın: Araç içi ani ısınmalara karşı sıcaklık sensörü devreye girecek ve acil güç kesme 

butonuyla güç sonlanacaktır. 

Elektrik ve Güç Problemleri: Araç içerisindeki bileşenlerin ihtiyaç duyacağı güç batarya 

tarafından sağlanacaktır. Bu sebeple olası bir elektrik kaçağı veya aşırı yüklenme gibi durumlar 

araç içindeki dâhili sigorta tarafından önlenebilecektir. 

Kablo Temassızlıkları: Kablolar arası bağlantılarda temassızlık durumu için lehim 

yapılacaktır. Ayrıca kablo bağlantıları için klemens kullanımı yapılacaktır. 

Kontrolsüz Otonom Sürüş: Aracın otonom sürüş esnasında olası yazılımsal veya donanımsal 

hatalar sebebiyle kendi çalışma prensibi dışında çalışması durumunda, araç üzerinde bulunan 

acil durum butonu ile aracın gücü kesilecektir. 

Tedarik Sıkıntısı: Yurtdışından gelecek olan parçaların tedariğinde oluşabilecek, geliş tarihi 

veya arızalı ürün gibi herhangi bir sıkıntıda yerli satıcılardan muadili temin edilecektir. 

Fiziki Nedenler: Silindirik tüpe gelebilecek hasarların önlenmesi için aracımızda kabuk 

tasarım tercih edilmiştir. Ayrıca motora ve pervanelere gelebilecek darbedelerden korumak 

amacıyla nozul tasarlanmıştır. 

Motor Aksaklıkları: Motorların herhangi birine hasar gelmesi durumunda diğer motorlara 

ekstra güç uygulanarak telafisi sağlanacaktır. 

Maliyetin Karşılanamaması: Maliyetin beklenenden fazla olması durumunda daha önceden 

belirlenen alternatif ve ucuz çözümlere yönelenecektir. 
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Montaj Hataları: Epoksi uygulaması yaparken bazı aksaklıklar yaşanırsa ve epoksinin 

çıkarılmasına ihtiyaç duyulursa iki yöntem yardımıyla epoksi çıkarılabilir. Birinci yöntem 

epoksiyi ısıtarak jel haline getirilir ve jel haline gelen epoksi temizlenir. İkinci yöntem 

asetonla ıslatılarak epoksi uygulaması malzemeden temizlenir.  

Pleksi Şişirmede oluşacak hatalar: akrilik tüpe pil haznesi kısmı için pleksi şişirme 

yapılırken oluşabilecek yırtılmalar için ek akrilik tüp temin edilecektir. 

9.ÖZGÜNLÜK 

Aracımızın tasarımı takımımıza ait olup, 3D yazıcıdan çıktı alınarak birleştirilecek kabuk 

tasarımı, aracın içindeki tüm sistemleri bir bütün halinde tutarak hidrodinamik basıncı orantılı 

olarak dağıtmak adına özgün bir tasarım olmuştur. 

Tasarımımızda güç odası eklentisi değiştirilerek pil haznesi oluşturulmuştur. Bu tasarım 

aracımızın yine özgün yönlerindendir. Pil haznesi eklentisi ile elektronik sistemlerinin yarattığı 

sıcaklık artışını ve elektromanyetik gürültüyü önlemek için tasarlanmıştır. 

Hidrofobik kaplama ile kabuk yüzeyindeki sürtünme direnci önemli ölçüde azalacaktır. Bu 

işlem aracın hızında artış sağlayacaktır. 

Motor bağlantı elemanları yine bizim tasarımımız olup 3D yazıcıda basılacaktır. 

Akrilik ana tüpümüzde içine elektronik devre kartlarını düzgün bir şekilde yerleştirmek adına 

alüminyumdan bir levha sistemi konulacaktır. 

Kelepçe ve şase tasarımımızın ortak olarak tüpü sabitleme görevinde bulunması da aracımızın 

özgün kısımlarındandır.   

Ayrıca gerekli analizleri yaparak motor pervanelerini kendimizin tasarlaması ve bu 

pervanelerin 3D yazıcıda üretilmesi planlanmaktadır. 

Acil durdurma butonunu dc kontaktörle yapmak fikrinin yanında, reed switchlerle de bu butonu 

kendimizin yapabileceğini ve hem maliyet hem de enerjiden tasarruf edebileceğimizi 

düşünmekteyiz. 

Su altında görüntülerin daha net olması için kullanacağımız LED ışıklarının sürekli enerji 

harcamaması için Pwm-Mosfet devresi kullanmayı planlamaktayız. 

Akustik sensör tasarımını düşük sesi algılayabilecek şekilde op-amp kullanarak yapıp bu 

özelliğe sahip sensörlerin fazla olan maliyetinden kar etme durumu da özgün olduğunu 

düşündüğümüz diğer bir fikrimizdir. 

Pixhawk’ın iki yanına sızıntı sensörü yerleştirerek, su Pixhawk’a ve dolayısıyla sensörlere 

erişemeden durumu fark edebilmemizi ve böylece acil durum anında olası zararlara hızlıca 

engel olabilmeyi istemekteyiz. 
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10.YERLİLİK 

Araç gövdesi için kullanılacak malzeme (PETG filament), ülke içinde üretilen bir firmadan 

alınarak tedarik edilecektir. 

Tedarik edilen bu malzeme kendi 3D yazıcımızda istediğimiz şekilde biçimlendirilerek 

basılacaktır. 

Araç şase kısmında kullanılacak alüminyum profiller şehrimiz fabrikalarında bükme yöntemi 

ile şekillendirilecektir. 

Araç içindeki, malzemeler arası bağlantı kabloları için yerli sanayimizin ürünleri 

kullanılacaktır. 

Kullanılacak olan hidrofon takım tarafından tasarlanacaktır ve pinger’ın özelliklerine uyacaktır. 
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